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مصون سازی کشور
با همدلی و همزبانی
دولت و ملت

الزاماتپدافندزیستی
درراهپیماییوتجمع اربعین

با حکم فرمانده معظم کل قوا؛
س�ردار س�رتیپ پاس�دار غالمرضا جاللی
بهعنوان رئیس س�ازمان پدافن�د غیرعامل
کشور منصوب شد
به گ�زارش پایداری مل�ی به نق�ل از پایگاه
اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،متن
حکم فرمانده کل قوا به شرح زیر است:
بسما ...الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی
نظر به تعهد و شایس�تگی و سوابق شایسته
و بنا به پیش�نهاد رئیس س�تاد کل نیروهای
مس�لح ،ش�ما را به س�مت رئیس س�ازمان
پدافند غیرعامل کشور منصوب میکنم.
الزم اس�ت اقدامهای موثر در حوزه پدافند
غیرعامل با کار بس�یجی ص�ورت گیرد و از
مصونیت کش�ور و آمادگ�ی الزم دفاعی در
برابر دشمن اطمینان حاصل شود.
انتظ�ار دارد ق�وای س�هگانه بهوی�ژه دولت
محترم حمایتهای الزم را به عمل آورند.
توفیق ش�ما و هم�گان را از خداون�د متعال
مسئلت میکنم.
س ّیدعلی خامنهای
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تهدیدشناسیونفوذدشمندربیاناتمقاممعظمرهبریمدظلهالعالی:

تهدید دشمن ،جدی است
حضرت آیتا ...خامنهای ،رهبر معظم انقالب چهارشنبه  25شهریور در دیدار هزاران نفر از فرماندهان با تبیین الزامات و ابعاد پاسداری از انقالب
اسالمی افزودند« :دشمن به امید واهی پایان یافتن انقالب ،در فکر نفوذ بهخصوص نفوذ سیاسی–فرهنگی است که شناخت توطئههای دشمن ،تقویت
و استحکام روحیه انقالبی و حرکت مستمر به سمت تحقق آرمانها این هدف را ناکام خواهد گذاشت ».ایشان همچنین در بیانات خود در  26مرداد
امسال نیز تاکید کردند که به هیچ وجه اجازه داده نشود که آنها به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقا مسئوالن نظامی
کشور به هیچ وجه مأذون نیستند که به بهانه نظارت یا بازرسی و مانند اینها بیگانگان را به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدهند یا توسعه
دفاعی کشور را متوقف کنند .توسعه دفاعی و توانایی دفاعی کشور مشت محکم ملت در عرصه نظامی است و باید همچنان محکم بماند و محکمتر
شود .نیت آنها (آمریکاییها) این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیلهای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور .
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الزام دفاعی

رهنمودها

 .1باید بهمنطق
مستحکم انقالب مجهز گردید چون
وارد
ضدانقالبها امروز از طرق مختلفی
کی
میشوند .ی از را ههای ورود و ن
فوذ (که حاال در مورد نفوذ هم ی 
خو
ککلمهای عرض
اهم
کرد؛
ما
همی

نطور مدام درباره نفوذ دشمن ت
با
ورها
کرار و تاکید میکنیم) ایجاد خلل در
ست؛
باور
های
انقالبی و دینی.
.2
ام
روز
ن
فوذ
دش
من یکی از تهدیدهای بزرگ برای
این کشور است .آنها بهدنبال نفوذند.
 .3ضرورت بیداری
عمومی در مقابل ترفندهای نفوذ
دشمنان که منتظرند ملت و نظام
خوابشان ببرد تا آنها
ا
هدافشان را محقق کنند اما ملت و
مسئوالن نمیگذارند امید شیطانی
بیگانگان درباره ب ه خوا 
بر
فتن ملت ،در دل دشمن پا بگیرد.
 .4نفوذ اقتصادی و
امنیتی البته خطرناک است و پیامد
وف
های سنگینی دارد اما نفوذ سیاسی
رهنگی دشمن خطر بسیار باالتری ا
ست که همه باید مراقب آن باشند.
.5
در
زم
ینه
سیا
سی ،بیگانگان بهدنبال نفوذ در م
م
راکز
راکز تصمیمگیری و اگر نشد نفوذ در
ت
صمی
م
س
ازی
که
در صورت تحقق این توطئه ،جه 
ب
راس
تگیریها و حرکت عمومی کشور
اس
خوا
ست
و
ا
راده ب
یگانگان تنظیم و اجرایی خواهد شد.
.6
و
قتی
د
ستگا

ه
های
سیاسی و مدیریتی یک کشور تح
تتاثیر نفوذ دشمنان مستکبر قرار
گرفت ،آنوقت همه ت
صمی مگیریها طبق خواست ،میل
و اراده مستکبران انجام خواهد شد.
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دلیل برای

شناخت دشمن و تهدیدات او

سخنان رهبری درباره نفوذ

قوا در  6ماهه نخس��ت امس��ال68 ،
فرمانده کل
وذ» استفاده کردهاند و در مالقات
بار از واژه «نف
س��پاه پاس��داران (( 34مرتبه این
با فرماندهان
��مراب��هکاربردن��د))ت��ابرایمردم
کلی��دواژهمه
بته مسئوالن نظامجمهوری اسالمی،
ایران و صدال
شود که تهدید دشمن ،جدی است.
اتمام حجت
بال دگرگون کردن باورهای جامعه و
دشمن به دن
صمیمگیری و تصمیمسازی است.
نفوذ در مراکز ت

وظیفه ما در برابر نفوذ

ران این ش��یطان بزرگ را از کش��ور
ملت بزرگ ای
نبای��د بگذاریم دوباره برگردد .نباید
بی��رون ک��رد.
که بیرون رفت از پنجره بازگردد.
بگذاریم از در
هیم نفوذ پیدا کند .دش��منی آنها
نباید اجازه بد
تمام نمیشود94/06/18 .

رهبر معظم انقالب
در دیدار با فرماندهان سپاه ،در ا
دامه
بیا
نات
ب
صیر
ت

ساز
و
تاری
خی به
ضرورت دائمی
مفهوم سپاه پاسداران انقالب اسال
شناخت دشمن و آگاهی همیشگی ب
رای
پا
سد
اری
هم
ه
ج
انبه
می ،الزامات آن و معانی انقالب و
از
مرز
و
بوم
 .1یکی از ابعاد مفه
کشور پرداختند و بر  2واژه کلیدی
ومی پاسداری از انقالب این است
که
انق
الب
م
ورد
ته
تهدید و نفوذ تاکید موکد فرمودند:
دید
ا
ست.
 .2با توجه به و
اگر تهدیدی وجود نداشت،
جود تهدیدات ،باید آنها را شناخت.
پاسداری از انقالب لزومی نداشت.
 .3رصد دائم مس
ائل داخلی ،منطقهای و بینالمللی
به
من
ظور
شنا
خت
ت
هدی
دات
الزم
است.
 .4باید بهطور دائم مسائل را ر
صد و تهدیدات را شناسایی کرد.
.5
یکی دیگر از ابعاد پاسداری از انق
الب ،هوشیاری و بیداری دائم است.
 .6چون انقالب اس
المی همواره در معرض تهدید معار
ضان
و
م
زاح
مان
ا
ست،
ه
وشی
اری
و
 .7توجه به همه تهدی
آمادگی همیشگی و آمادگی متنا
دات باشد و تالش دشمن برای ن
فوذ
از
ج
مله
ت
هدی
سب با تهدیدها کامال ضروری است.
دات
بز
رگ
متمرکز است.
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یکی از اقدامات پدافند غیرعامل
بستن راههای نفوذ آمریکا در کشور است
«یکیازاقداماتپدافندغیرعاملمربوطبه
بستن راههای نفوذ آمریکا در کشور است؛
ب�ه همی�ن دلیل پدافن�د غیرعامل اهمیت
بیشتریدارد».سردارسرلشکرسیدحسن
فیروزآبادی در جلسه کمیته دائمی پدافند
غیرعامل کشور با اشاره به فرمایشات مقام
معظ�م رهب�ری (مدظلهالعال�ی) مبن�ی بر
جلوگی�ریازنف�وذآمری�کا،گفت«:امروز،
مابامس�الهبس�یارمهمیمواجههس�تیمو
آن سیاس�تگذاری امام خامنهای عزیز و
فرمانده معظم کل قواس�ت که «باید مهیا
بش�ویم تا جلوی نفوذ آمریکا را بگیریم»؛
از امروز ،این ش�عار و حرف اول ماس�ت و
بحثهای دیگر کنار میرود».

وی ادام��ه داد« :ب��رای جلوگی��ری از نف��وذ آمری��کا باید
در همه ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،سیاس��ی ،آموزش��ی و
پژوهشی و سایر مسائل فکر کنیم».
دکتر فیروزآبادی درخصوص هوشیاری و آمادگی انقالبی
گفت« :مساله اصلی این است که آمریکا در تمام جبههها
با همه تالش خود در برابر ایران شکس��ت خورده و از
امروز درصدد بازگش��ایی راه جدید اس��ت؛ میخواهد با
پوشش جدیدی نفوذ کند بنابراین با هوشیاری و دقت
در کش��ف این نفوذ برای حفظ تداوم انقالب ،نه حفظ
بقای انقالب (انقالب تثبیتش��ده اس��ت) و برای حفظ
تداوم انقالب و بیداری اسالمی باید جلوی نفوذ آمریکا
را گرفت ،آمریکا هم تنها به معنای ایاالت متحده نیست،
مس��اله ،مس��اله اس��تکبار جهانی است ».وی اضافه کرد:
«این مساله بزرگ و عظیمی است ،غیر از جهت اقتدار
نظامی و پدافند غیرعامل و عملیات روانی .اینها امروز
نهتنها بهعنوان طرحهای عملیاتی انقالب اسالمی برای
جلوگیری از هجوم به این حرکت نورانی و مقدس مطرح
اس��تک��ههم��هابع��اددیگرحت��یبهکاربردنواژههادر
محاوره اهمیت دارد ،هر کدامش یک نقط ه برای پازل
دشمن است ،در هر جایی نقطهای از این پازل را وارد
میکند ».رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در ادامه
گفت« :فکر نکنید دشمن میآید و مستقیم جاسوسی
میکند ،برای کشورشان جدول دارند ،مثل جدول کلمات
متقاطع ،چند جمله بیخاصیت میپرسند و جدول را پر

میکنند؛ از هر کسی قسمتی از این جدول را میپرسند
که احساس کند بیخاصیت و بیثمر است ولی آنها کل
جدولشان را پر و به همه چیز دست پیدا میکنند».
ایش��ان افزودند« :در پدافند غیرعامل ،یکی از اقدامات
مربوط به بستن راههای نفوذ آمریکاست و امروز اهمیتش
بیشترشدهاست،حقیقتاپدافندغیرعاملاهمیتبیشتری
پیدا کرده است بهخصوص از آن زاویه ایمنی و پیشگیری
از خسارات .آن حادث ه که در هتل بندرعباس اتفاق افتاد،
در هر کدام از هتلها ممکن است پیش بیاید یا حادثهای
که در انباری در چین اتفاق افتاد در هر یک از انبارها
ممکن است پیش بیاید؛ یعنی کارهای پدافند غیرعامل
که ایمنی درون سیستمی ایجاد میکند بسیار اهمیت
دارد .این موضوع از نظر ستاد بحران هم اهمیت دارد».
وی تصریح کرد :پدافند غیرعامل اگر نشود ،یک بحران
ایجاد میکند؛ بهخصوص امروز ،قبال ما انگلیس ،آمریکا
و رژیم اش��غالگر قدس را داش��تیم ،امروز عمال بعضی از
کش��ورهای مرتجع هم به جبهه رژیم صهیونیس��تی و
آمریکا اضافه شدهاند».
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت« :تالش میکنیم
کشورها را با رویکرد مثبت جذب کنیم .فرمایش مقام
معظم رهبری (مد ظله العالی)هم این است که با همه
برادران مسلمان خوبیم ،بنای جنگ و درگیری نداریم،
بن��ای دوس��تی داری��م ،ولی اینهای��ی که حاکماند درک
نمیکنن��د ،آنه��ا کم��اکان راهش��ان را ب��ا آمریکا و رژیم

رهنمودها

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

کودککش صهیونیستی ادامه میدهند ،مگر اینکه در
شرایطی قرار بگیرند که ما بتوانیم مانع شویم؛ بنابراین
ش��اید ش��رایط کمی س��ختتر ش��ده است ولی در عین
حال ،انقالب با گذش��تن از مس��اله هس��تهای باید دوباره
ب��هموض��عاصل��یحض��رتامامخمینی(ره)برگرددواز
نفوذ آمریکا و آمریکایی جلوگیری کند».
وی ادامه داد« :یکی از مسائل خیلی ظریفی که وجود
دارد که در گذشته هم از آن آسیب دیدیم ،مساله نهال
آمریکا درجمهوریاس�لامی اس��ت .آنهابرایخودش��ان
نهالی کاش��تهاند ،همه تالشش��ان در این نفوذ اس��ت که
نهالشان را آبیاری کنند و در کشور جای شجره طیبه
اسالم ناب امام را بگیرند».
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت« :اینکه
میبینی��د ،مق��ام معظ��م رهبری با این صراحت در برابر
آمریکا و در حمایت از مسلمین حرف میزنید ،دلیلش
ای��ن اس��ت ک��ه دلهای عال��م این را میخواهد ،منتظر
اس��ت؛ اگر در جمهوری اس�لامی صدا کمرنگ ش��ود
و تغییر کند یا کس��ی اظهار پش��یمانی کند ،موجب
شکس��ته ش��دن میلیونها دل خواهد ش��د و این نباید
متوقف شود .این همان پرچم امام زمان(عج) است که
به دست ما دادهاند تا خود آقا بیاید تحویل بگیرد و ادامه
بدهد؛ ما زمینهس��ازی میکنیم ،جاده صاف میکنیم،
محی��طرافراه��موفض��اراآم��ادهمیکنی��م،چیزیجز
این امکانپذیر نیست».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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سردار جاللی فرمانده پدافند غیرعامل:

اولویت؛اصالح،ارتقاوکیفیتبخشیاورژانس
گردهمایی پدافند غیرعامل کش�ور در س�الن امام علی(ع) دانش�گاه علوم پزش�کی ش�هید بهش�تی برگزار ش�د .در این مراس�م رئیس سازمان پدافند
غیرعامل کش�ور گفت« :مقام معظم رهبری در تعریف پدافند ،به واژههای حوزه سلامت ،بهداش�ت و بدن انس�ان اش�اره کردهاند ».س�ردار س�رتیپ
پاس�دار غالمرضا جاللی رئیس س�ازمان پدافند غیرعامل کش�ور ،با بیان این مطلب که مقام معظم رهبری پدافند غیرعامل را «مصونیت بخش»
میدانند ،تصریح کرد« :مصونیت یعنی اینکه اگر کش�وری علیه ما کاری انجام داد ،آن اقدام و آن تهدید برای ما بیاثر ش�ود ».س�ردار جاللی در
تعریف پدافند ،از بیان مقام معظم رهبری بهره برد که فرایند پدافند را طیفی از اقدامات مهندس�ی ،برنامهای ،سیاس�تی و تجهیزاتی میدانند.
وی خاطرنشان کرد« :یعنی پدافند تنها متمرکز در یک حوزه نیست و حوزههای بسیاری را در بر میگیرد ».جاللی یکی از ابعاد پدافند غیرعامل
را کاهش تلفات و خس�ارات انس�انی عنوان کرد و گفت« :این موضوع مش�خصا به حوزه سلامت باز میگردد و یکی از اصلیترین اثرات پدافند
غیرعامل در حوزه انس�ان اس�ت ».رئیس پدافند غیرعامل از چهار س�رمایه قابل حفاظت «فیزیکی»« ،انس�انی»« ،س�ایبری» و «معنوی» نام برد و
افزود« :اصلیترین سرمایه ،سرمایه انسانی است و ارزش سرمایههای فیزیکی نیز به خدماترسانی و سرویسدهی به انسانهاست ».وی پدافند
غیرعامل را «انس�ان محور» خواند و افزود« :پدافند غیرعامل تالش میکند که خس�ارت را در حوزه انس�ان کاهش دهد ».جاللی با اش�اره به نقش
پدافند غیرعامل در عرصه پزش�کی گفت« :پدافند غیرعامل در س�ه حوزه «تروما»« ،تهدیدات و جنگ زیس�تی یا بیولوژیک» و «پدافند کالبدی»
است ».وی ادامه داد« :بسیاری از کشورها موضوع تروما یعنی امداد و نجات را از ابتدا تا انتها با کل حوزه پدافند غیرعامل مساوی میدانند ».رئیس
سازمان پدافند غیرعامل کشور نگاه پزشک اورژانس را در حوادث ،بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت« :ما باید به سمت اصالح،ارتقا و کیفیتبخشی
ای�نمس�ئلهبروی�م».جالل�یگف�ت«:م�ادرح�وزهتروم�اب�رایبرخ�وردباحوادث،نیازبهظرفیتهایعملیات�یوارتقایظرفیتهایموجودداریمو
وزارت بهداشت باید بتواند یک سناریوی تهدید متوسط را دنبال کند که برای این کار نیازمند سامانه عملیاتی اورژانسی است».
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فرمان��ده پدافن��د غیرعام��ل اف��زود« :ما هنوز در تروما به
آمادگی مطلوب نرسیدهایم و باید ظرفیتهای بیشتری
در این زمینه ایجاد شود .در حال حاضر ظرفیت پذیرش
بیمارستانهای ما به دالیل مختلف پایین است و با 500
ی��ا 600نف��ر مج��روح همزمان ظرفی��ت اورژانس تهران
تکمیل میشود .باید با روشهای خاص بتوانیم ظرفیتها
را افزایش دهیم ».جاللی با اش��اره به حوادث خاص در
زمینهترومامانندحوادثهستهای،شیمیاییوغیرهگفت:
«باید زیر ساختها ،آموزشها و آمادگیهای الزم را در
این زمینهها داشته باشیم .در حال حاضر
آمادگ��یدرمان��یوام��دادونجاتما
برای نجات مصدومان ش��یمیایی
بسیار کم است .در سال گذشته
در عس��لویه و چند جای دیگر
حوادث ش��یمیایی داشتیم که
منجر به فوت ش��دند و بخش
زی��ادی از آن ب��ه دلیل عدم

آمادگی پرسنل بهداشت و درمان بوده است ».جاللی با
اش��اره به حوزه زیس��تی پدافند غیرعامل گفت« :در این
حوزه تهدیدات جدی وجود دارد و در  6قسمت انسان،
دام ،غذا ،نباتات ،آب آشامیدنی و محیط تشریح میشود
و ممکن است از هر یک از این حوزهها تلفات به حوزه
انسان سرازیر شود ».جاللی با اشاره به همکاری با وزارت
بهداشت ،بخش دفاع و بخش پدافند زیستی برای ایجاد
سند پدافند زیستی گفت« :در این سند ،الیهها و حدودی
راتعری��فکردهای��م.بنابرای��نآموزشها،تخصصها،زیر
ساختها ،نظامات و ابزاری که این فرمانده پزشکی نیاز
داردرابای��دتولی��دک��ردهودراختی��ارگذاش��ت.چرا
که بحرانهای بیولوژیک و زیستی خاص هستند
و تخصصه��ای خاص��ی را نی��از دارند ».فرمانده
پدافند غیرعامل با بیان اینکه ویروسهای کرونا،
ابوال و ایدز از ویروسهای دس��تکاری ش��ده
هس��تند ،گفت« :تکلیف ما این اس��ت که
زیرس��اختهای الزم در زمینه پدافند
زیس��تیراآم��ادهکنی��م.این
زیرس��اختها میتواند
از آموزش آغاز ش��ده
و تا بانک اطالعاتی،
آزمایش��گاه و
درم��ان را در بر

بگیرد ».فرمانده پدافند غیرعامل در پایان به حوزه پدافند
کالبدی نیز اشاره کرد و گفت« :با ساخت بیمارستانها
و فضاهای امن با یک نقش��ه جامع آمایش��ی میتوان در
این زمینه کار کرد .بخش��ی از حوادث که در مس��ئولیت
وزارت بهداش��ت اس��ت ،باید پیشبینی ش��ود که مثال در
چه مکانهایی بیمارس��تانهای امن میخواهیم و اصل
پدافند باید در بحثهای مهندس��ی و زیر س��اختی مورد
توجه قرار گیرد».
توسعه  120مرکز اورژانس تروما
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور
در رابطه با کمبودهای اورژانس و گفتههای سردار جاللی
به «سپید» گفت« :البته صحبت سردار جاللی به این معنا
نیست که ما خیلی ضعیف عمل کردهایم .به این معناست
که ما نیاز به رشد داریم و این حرف بسیار درستی است و
به همین دلیل هم االن در پروژه توسعه ساختار فیزیکی
اورژان��س ،م��ا در ح��ال افزایش ظرفیت فیزیکی اورژانس
هس��تیم .این کار را معاونت درمان وزارت بهداش��ت آغاز
کرده است .درحال حاضر  120اورژانس تروما و بزرگ و
پرترافیک را توسعه میدهیم و برای اینکار هم هزینهای
پیشبینی شده است که امیدواریم تا سال  95ما به نتایج
خوبی برسیم ».امین صابرینیا با اشاره به فضاهایی که
در شهر تهران و دیگر شهرها امکان استفاده از آنها برای
افزایش ظرفیت اورژانس تروما وجود دارد ،خاطرنش��ان
کرد« :به فضاهایی نیاز داریم که امکان درمان حاد در آن
وجود داشته باشد ».وی درخصوص استفاده از فضاهای
بیمارستانی با پذیرفتن این مطلب که در پیشرفت کارها
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کندی وجود دارد ،گفت« :استفاده از تختهای تاشو در
دس��تور کار ما قرار دارد تا بتوان به این ش��کل ظرفیت
اورژان��سبیمارس��تانیراافزای��شدهی��م».صابرینیادر
ارتباط با موضوع تخلیه سریع اورژانس ،بازگشت امسال
حجاج از عربستان را تجرب ه موفقی در اینباره قلمداد کرد
و گفت« :باید آمادگی وجود داش��ته باش��د که در موارد
خاص ،بتوان به سرعت بیماران الکتیو و قابل ترخیص را
مرخص کنیم و به این شکل ظرفیت اورژانس را افزایش
دهیم ».رئیس اورژانس کشور این فرایندها را «استفاده از
ظرفیت موجود» نامید و در عینحال تاکید کرد« :ظرفیت
فعلی بیمارستانهای کشور پاسخگوی نیاز ما حتی در
شرایط عادی هم نیست و برای توسعه ،برنامه داریم».
صابرینیا با اس��تناد به گفتههای وزیر بهداش��ت ،ضریب
اشغال تختهای بیمارستانی در کشور را باالی  90درصد
و استاندارد آن را بین  60تا  70درصد اعالم کرد و گفت:
«این ضریب اشغال نشان دهنده این است که باید نسبت
به افزایش ظرفیت بیمارستانی اقدام کرد».
رئیسسازمانپدافندغیرعاملکشورهمچنیندرهفتمین
سمینار شیمی و محیطزیست ایران که در دانشگاه بقیها...
(عج) برگزار شد با بیان اینکه پدافند غیرعامل به مجموعه
اقداماتی برای از بین بردن اثر حوادث گفته میشود ،اظهار
داش��ت« :در بحث پدافند ش��یمیایی باید به موضوعاتی
از قبیل پایش تهدیدات و مباحث ش��یمیایی ،تش��خیص
حادثه ،اعالم وضعیت ،محدودیتس��ازی منطقه آلوده،
رفع آلودگی ،امداد و نجات مصدومان و پاکسازی منطقه
آلوده پرداخته شود».
ویاف��زود«:درح��وزهپدافن��دغیرعام��ل 3مفهوموجود
دارد که مفهوم اول تهدید است که در واقع ،تهدید عمل
مزاحمی است که منشاء آن از بیرون است و خود انسان
تصرفی در آن ندارد .مفهوم بعدی آسیبپذیری است که

ناش��یازضعفهایسیس��تمیاس��تکهدرساختارهای
ما وجود دارد .مفهوم آخر مخاطرات است که نتیجه اثر
تهدید بر آس��یبپذیری اس��ت که یک خطر را به وجود
م��یآوردودرم��ورده��ری��کازاینمفهومهاراهکارهایی
متناسب با خودشان طراحی شده است».
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور منشاء تهدیدات را
به چند گروه تقسیم کرد و افزود« :تهدیدات تروریستی
ش��یمیایی یکی از تهدیدات موجود اس��ت که گروههای
تروریس��تی از مواد ش��یمیایی برای کارهایش��ان استفاده
میکنند .تهدید بعدی مربوط به تهدیدات نظامی است
که کشور خودمان هم در دوران دفاع مقدس با آن روبرو
شده بود .برای مثال گروه تروریستی داعش به تازگی از
گاز کلر و خردل در عراق اس��تفاده کرده که نمونهای از
این تهدیدات محسوب میشود».
وی ادامه داد« :تهدیدات بعدی مربوط به حوادث شیمیایی
میش��ود که بر اثر پایین بودن امنیت و اس��تانداردها به
وج��ود میآی��د .ب��رای مثال در انفجاری که در پاالیش��گا
شازن داشتیم ،متاسفانه سالمت کارگران به خطر افتاد».
جاللی به سالح ممنوعه شیمیایی از سوی تروریسم اشاره
ک��ردوگف��ت«:دردوراندف��اعمق��دستهدیداتنظامی
ش��یمیایی علیه کش��ور ما بس��یار جدی بوده و امروزه هم
در جنگ علیه یمن استفاده میشود».
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود« :متاسفانه
حوادث شیمیایی ناشی از زیرساختهای صنعتی آلوده
بسیارزیادشدهاست.درواقع،خطاهایزیرساختشیمیایی
عامل مصدومیت خواهد شد ».وی تصریح کرد« :هدف
ما نگاه مهندسی در مصونیت از عوامل شیمیایی است و
تالشمان این است که خطر این آسیب را به صفر برسانیم».
جاللی مصونسازی زیرساختها را رویکرد اول دانست و
گفت« :زیرساختها باید طوری فراهم شود که در مقابله با

حوادث توان پاسخگویی و رفع آن را داشته باشیم .آمادگی
کادرها رویکرد بعدی محسوب میشود که عوامل اجرایی
نیز باید از آمادگی باالیی برخوردار باشند .رویکرد آخر هم
مربوط به حوزه مدیریت و فرماندهی این نیروهاست».
رئیسسازمانپدافندغیرعاملکشورخاطرنشانکرد«:در
مجموعه ما حوزههای مختلفی در حال فعالیت هستند که
شامل مرکز فرماندهی ،کنترل ،رصد و پایش ،تشخیص
و هشدار ،آموزش عمومی و رزمایش ،عملیات تخصصی
پدافند ،فرهنگسازی ،درمان و امداد و نجات و تحقیق
توسعه میشود».
جاللی ادامه داد« :در زمینه درمانی هدف ما این اس��ت
که تولید دانش ،تولید کتب ،درمان تخصصی ،پژوهش،
آموزش طولی و عرضی ،تربیتنیرویانسانیوکادردرمانی
و تجهیزات تخصصی و آزمایشگاهها را داشته باشیم».
وی با اش��اره به اینکه چرخههای مختلفی برای به ثمر
رساندن کار این حوزهها فراهم شده ،گفت« :در چرخه
طراحیش��ده در خصوص حوزهها عواملی مانند پایش،
تشخیص ،هشدار و تعیین وضعیت ،رفع آلودگی ،امداد و
نجات و پسماندداری آلودگی شیمیایی فعالیت میکنند و
در چرخه مصونسازی پدافند تعریف تهدید پایه ،تعیین
نوع سرمایه و امنیت آن ،تعیین درجه خطر و سناریوی
حادثه ،کاهش آس��یبپذیری ش��یمیایی و کاهش خطر
فعالیت میکنند».
جاللی در پایان با اشاره به سیاستگذاریهایی که انجام
ش��ده ،گفت« :مجموعه اقداماتی که تا این لحظه انجام
گرفتهشاملتدوینسندراهبردیپدافندشیمیاییکشور،
تهیه طرح جامع پدافند ش��یمیایی ،آموزش کارشناس��ی
ارش��د پدافند ش��یمیایی ،تعیین مرجع درمانی مصونیت
ش��یمیاییوافتتاحفازس��وماورژانسبیمارس��تانبقیها...
(عج) میشود».
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

جایگاه مدیریت افکار عمومی در تهدیدها و بحرانهای زیستی

روانشناسیشایعه
ابراهیم اخوی/دانشآموخته حوزه و کارشناس ارشد روانشناسی
اجتماعی بودن انسان سبب میشود از خبرهای مرتبط با زندگی جمعی آگاه شود .این اطالعات مورد نیاز ،گاهی از روشهای درست و با منابع صحیح
به دس�ت میآید و مخاطبان نیز براس�اس س�طح معلومات و توان تحلیل خود به نتایج واقعی رهنمون میش�وند ولی گاهی بهدلیل فقر اطالعرس�انی یا
ناکافی بودن قدرت تحلیل ،به روشهای منفی گرایش مییابند که تولید شایعه و شایعهافکنی در جامعه ،زاییده این کمبودهاست .مشکلی که گاهی به
ناامنی جدی در جامعه منتهی میشود و مدیریت بحران را برای دستاندرکاران دشوار میکند .بهویژه با توسعه شبکه ارتباط جمعی میان افراد جامعه،
میزان تولید شایعه و سرعت انتقال آن به مراتب افزایش یافته و اثرگذاری منفی خود را بیشتر کرده است .دشمن نیز با تولید ابزارهای مورد نیاز خود
برای ارائه اطالعات انحرافی در قالب شایعه و توزیع آن به کشور عزیز ما ،حتی در شرایط تحریم ،زمینهسازی کافی را برای مدیریت فکری بسیاری از
مخاطبان فراهم کرده است .ابزارهایی مانند ماهواره ،اینترنت ،نرمافزارهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی ،همگی زبان گویایی برای انتقال پیامهای
هدفمند هستند که میتوان در  2سوی مثبت و منفی به آن نگریست .از جهت استفاده دشمن برای ترویج افکار نادرست یک تهدید و از نظر فراهم
بودن زمینه بهتر برای انتقال اطالعات درست از سوی مسئوالن ذیربط ،یک فرصت است که حتی میتواند باعث آموزشهای پیشگیرانه نسبت به
مقاومسازی افراد نسبت به دادههای نادرست خبری شود.

انسان ،جامعه

8

پرسشهایشایعه:چراشایعهشکلمیگیرد؟افرادیکه
شایعهسازیمیکنند،چهشخصیتیدارند؟چهکسانیابزار
توزیع شایعه و ترویج آن در جامعه میشوند؟ ویژگیهای
اثرگذار شایعه روی افراد چیست؟ چگونه میتوان جامعه
را نسبت به شایعات مقاوم کرد؟ اینها مجموعه سواالتی
است که دانش روانشناسی میتواند پاسخگوی آنها باشد.
ش�کلگیری ش�ایعه :از نظر روانشناسی ،شایعه زمانی
شکل میگیرد که ما با افراد کنجکاو و جویایی روبرو باشیم
که دسترسی به اطالعات درست برای آنها ممکن نباشد.
یا کسانی باشند که قدرت تشخیص درست از نادرست را
ندارند و با شنیدن هر خبری ،شیفته آن میشوند و نوعی
زودباوری و سادهانگاری در شخصیت آنها مشاهده میشود.
این وضعیت درباره اخبار مهم مانند آنچه به زندگی مردم
مربوطمیشود،جدیتراستوتاثیرپذیریبیشترینسبت
به شایعه دارد .همچنین وقتی با کسانی روبرو میشویم که
از مشکالت روانی مانند وسواسهای فکری رنج میبرند
و اضطراب دائمی را تجربه میکنند ،زمینه برای پذیرش
اطالعات هر چند نامطمئن ولی مس��کن در آنها بیش��تر
است .هر چند ممکن است به اضطراب بیشتر آنها دامن
بزند ،ولی به همین مقدار که از بیاطالعی درآمده باشند،
برای چنین شخصیتهایی رضایت اولیه را همراه خواهد
داشت .کنار این با انسانهایی روبرو هستیم که ذکاوت و
زیرکی اجتماعی بسیار پایینی دارند و آنچه برایشان مهم
است ،نقل اخبار دست اول به دیگران به هر قیمتی است
که چنین روحیهای سبب پذیرش سریع شایعه و توزیع
آن در س��طح جامعه میش��ود .بهعنوان مثال ،افرادی که

پیامک ،پست یا کلیپ جدید خبری را دریافت میکنند
و صرفا بهدلیل جالب بودن آن دست به انتشار میزنند،
از چنین شخصیتی برخوردارند .از نگاه اسالم ،این رفتار
نش��ان جهل و ناکارآمدی عقلی اس��ت .امام صادق(ع) در
روایت��یمیفرماین��د«:ب��رایاثب��اتنادانییکفردکافی
اس��تکههرآنچهرامیش��نود(باخبرمیش��ود)،منتش��ر
کند ».امروزه بس��یاری از کاربران ش��بکههای اجتماعی،
بدون توجه به درستی یا نادرستی خبر ،به سرعت آن را
در فضای مجازی ترویج میکنند و سبب شدهاند موجی
از شایعات و اطالعات نادرست در جامعه رواج پیدا کند.
شایعهسازان:انگیزههایمتعددیمیتوانددرشایعهسازی
نقش داش��ته باش��د .برخی افراد ش��ایعه بهعنوان یک ابزار
هدفمند برای رس��یدن به برنامههای خود س��ودجویی
میکنن��د.بهعن��واننمون��ه،برایبهرهبرداریسیاس��ییا
اقتصادی ،نخست شایعاتی را در جامعه مبنی بر کسادی
یک محصول یا شکلگیری یک جریان راهاندازی میکنند
سپس زمانی که هیجان کافی را در مخاطبان ایجاد کردند،
گام نهایی را برمیدارند و برداشتهای مورد نظر خود را
از چنین روندی دنبال میکنند .در عدهای دیگر ،نیاز به
توجه بیشتر از سوی مخاطبان باعث میشود برای بازدید
بیشترازصفحهشخصیخوداقدامبهتوزیعچنینشایعاتی
کنند .در گروهی دیگر ،ناآگاهی و عادت به پرگویی سبب
میشود هر آنچه را شنیدهاند ،بر زبان و قلم جاری و در
رسانههایجمعیمطرحکنندکهخودمقدماتشایعهافکنی
را فراهم میکند.
چه کنیم؟ در پاسخ به این سوال ،از  2زاویه به مساله نگاه

میکنیم؛ در نگاه اول ،الزم است مسئوالن اطالعرسانی
دقیق ،بههنگام و شفافی از مسائل داشته باشند تا بتوانند
س��د محکمی در برابر همه س��ودجویان و فرصتطلبان

تعدادی از شایعات که اطمینان به سالمت
را در هفت ههای اخیر در کشور و فضای
مجازی هدف قرار دادهاند
•
واکنش وزارت بهداشت به شايعه شيوع آنفلوانزا

رئيس مرکز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت،
گفت« :رسانهها فارغ از هر گونه انديشهاي ،به شايعات
م
ربوط به بيماريها خصوصا بيماريهاي واگير بدون
تماس با وزارت بهداشت دامن نزنند».
• شایعات مربوط به نوشابه واقعی است؟
• اخبار مربوط به پخش ویروس ایدز شایعه است
دکتر گویا ،رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت
به
داشت خبر «پخش ویروس ایدز توسط عدهای که
به
بهانه
چک
کردن
قند
خون
به
در منازل مراجعه
می
کنند و کارت علومپزشکی دارند» را تکذیب کرد.
•ش
ایعات
م
ربوط
به
آب
آشا
میدنی
ق
رچک
درست
نیست
فر
ماندارشهرستانقرچکگفت«:شبکهآبآشامیدنی
ق
رچک
ف
رسوده
است
و
ش
ایعات
م
ربوط به آن واقعیت
ندارد».

•
اگر نگران مصرف آب تهران هستید ،این ایمیل
را بخوانید.
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باشند .همچنین الزم است به مخاطبان هشدار داده شود
که شایعات قابل پیگیری حقوقی هستند و نمیتوان به
س��ادگی از کنار آنها گذش��ت .چه اینکه در موارد مش��ابه
مانند شایعه بخشودگی جرایم رانندگی که در سال قبل
شاهد آن بودیم ،مجازاتی مطابق قانون برای شایعهافکنان
که دلیل این کار را س��رگرم ش��دن اعالم کرده بودند ،در
نظر گرفته شد.
در نگاه دوم ،یعنی روشهای مقاوم شدن هر یک از ما در
برابر شایعات میتوان به چند قانون اشاره کرد:
 .1قانون ثبت :براساس آموزههای دینی ،هر سخنی که
از زبان ما خارج میشود ،ثبت میشود و قابل پیگیری از
سوی خداوند است .به همین دلیل ،چند دستور شفاف
از سوی خداوند به ما داده شده است:
الف) آنچه را نمیدانی ،نگو زیرا روزی بازخواست میشوی.
ب) به گمان بسنده نکن؛ فقط دنبال دانش و یقین باش.
ج)برخ��یازگمانه��اگن��اههس��تندومج��ازبهاینگونه
گمانهزنیهانیستید.
د) اگ��ر ف��رد معلومالحال��ی برای ش��ما خبری آورد ،حتما
تحقیق کنید و از پذیرش فوری آن بپرهیزید.
وجه مش��ترک همه س��فارشها ،تاکید بر کنترل زبان از
سوی اهل ایمان است؛ رفتاری که الزم است مهارت آن
ایجاد و با تمرین و توجه به پیامدهای آن ،نهادینه شود.
 .2قانون توجه به پیامد :اگر بپذیریم هر س��خنی اثر
خود را دارد ،آن گاه درباره س��خنپراکنی دقت بیش��تری
خواهیم داش��ت زیرا ممکن اس��ت برخی از حرفهای به
ظاهر ساده در سرنوشت فرد یا افراد زیادی تاثیر داشته
باشد که نمیتوان آن را امری ساده انگاشت .از این رو ،در
نقل قول و ارسال مطالب برای دیگران ،حتما باید به چنین
پیامدهایی توجه کرد .از نگاه دین ،هر کدام از ما نسبت
به آنچه انجام میدهیم ،مسئولیم و ریز و درشت مسائل

رفتاریمانیازمندپاس��خگوییاس��ت.ازاینرو،س��فارش
شدهایم به سرانجام رفتارها و گفتارهای خود بیندیشیم
تا از هر گونه زیانرسانی به خود و دیگران ایمن بمانیم.
 .3قانون مکث :یکی از روشهای آموزش��ی برای
افرادی که در کنترل خود مشکل دارند ،قانون مکث
اس��ت .در این مهارت از افراد خواس��ته میش��ود برای
انجام کارها ،اندکی تامل کنند و سپس رفتار مورد نظر
را انجام دهند .در مسائل مهمتر مانند جایی که ممکن
است زیان جدی به دنبال داشته باشد ،زمان بیشتری را
برای بررس��ی بهتر موضوع از افراد درخواس��ت میکنند.
مث�لای��ادمیدهن��دب��رایخریدهایباالت��راز500هزار
تومان حتما  2روز به خودتان فرصت بدهید تا اطمینان
پیدا کنید که به وسیله مورد نظر نیاز دارید ،جایی که از
آن خرید میکنید به اندازه کافی اعتبار و انصاف دارد و
مشورت کنید که وسیله بهتری مشابه آنچه قصد دارید
بخرید ،در بازار نباشد .این روش که در آموزههای دینی
به نام تدبیر قبل از عمل از آن یاد ش��ده ،س��بب میش��ود
پشیمانی پس از اقدام ،از بین برود.
 .4قانون اطمینان :در این قانون ،افراد موظف هستند
اطالعات مورد نیاز را از منابع موثق تهیه کنند تا نسبت
به آنچه باور کردهاند یا قصد انتشارش را دارند ،اطمینان
حاصلکنند.درجامعهاسالمی،منابعموثقیمانندنهادهای
دولتی،رسانهملی،مراجعپاسخگوییوانسانهایدرستکار
و آگاه وجود دارند که میتوانند نیاز ما را به دانستن پوشش
دهند .در آموزههای دینی نیز اصل بر پرسیدن از آگاهان
و پرهیزکاران آگاه اس��ت و پس از دریافت اطالعات نیز،
اهل ایمان به تفکر و اندیشه درباره آنچه شنیدهاند ،مامور
شدهاند .خداوند پیروی کورکورانه از دیگران را که معموال
همراه با تعصب و بدون منطق است ،عامل گمراهی معرفی
کردهوسببماندگاریگمراهانبراصرارهایشخصیشان

اجتماعیبودنانسانسببمیشوداز
خبرهایمرتبطبازندگیجمعیآگاه
شود.ایناطالعاتموردنیاز،گاهیاز
روشهایدرستوبامنابعصحیحبه
دستمیآیدومخاطباننیزبراساس
سطحمعلوماتوتوانتحلیلخودبه
نتایجواقعیرهنمونمیشوندولیگاهی
بهدلیلفقراطالعرسانییاناکافیبودن
قدرتتحلیل،بهروشهایمنفیگرایش
مییابندکهتولیدشایعهوشایعهافکنی
درجامعه،زاییدهاینکمبودهاست

میداند .در طرف مقابل ،اهل ایمان با دریافت اطالعات،
بصی��رتکاف��یوپی��رویازبهتری��نس��خنها،ازتردیدو
دودلی بیرون میروند و ش��خصیتی اس��توار و مطمئن از
خود نمایش میدهند.
سخنپایانی:توجه به شایعه ،یکی از بهترین نوع همکاری
با شایعهس��ازان و اهداف ناپس��ند آنهاس��ت که نام ما را در
سیاهه لشکر دشمن و مغرضان ثبت و مسئولیت پیامدهای
آن را متوجه ما میکند .از این رو ،الزم اس��ت با افزایش
آگاهی ،تفکر در رویدادها ،پرهیز از بدگمانی نسبت به منابع
رسمی اطالعرسانی و خویشتنداری در انتشار اخباری که
به دس��ت ما میرس��د ،خود را س��رباز کارآمدی برای نظام
تعریف و نقشههای دشمنان را نقش بر آب کنیم.
منابع مطالعاتی.1 :گردن آلپورت و لئو پستمن ،روانشناسی

شایعه ،تهران ،سروش  .2غالمعلی افروز ،روانشناسی شایعه و

سازمان پدافند غیرعامل کشور

روشهای مقابله ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

رصدوپایشتهدیداتزیستیدامی

شناسایی سریع کلید مهار طغیان
دکتر محمدحسین فالح/دامپزشک،اپیدمیولوژیست
تهدید ،برایند وضعیتی است که عوامل محیطی برخالف خواسته ما و خارج از کنترل عمل میکنند و از این حیث روند امور مطلوب ما نیست و احتمال
آش�فتگی ،خطر یا زیان برای ما وجود دارد .بر این اس�اس ،هر عنصر یا وضعیتی که موجودیت منافع یا ارزشهای حیاتی ما را به خطر اندازد تهدید
محسوب میشود .از جمله این تهدیدات که همواره جمعیت دامی کشور را تهدید میکند ،تهدیدات زیستی است .تهدیدات زیستی شامل انواع آفات
و عوامل بیماریزا (ویروسها ،باکتریها ،قارچها ،پریونها و )...است که برخی از آنها بومی و برخی به صورت اگزوتیک (غیربومی) است و به روشهای
مختلف (واردات دام و فراوردههای بیولوژیک ،پرندگان مهاجر ،حیات وحش ،انتقال مکانیکی ،ورود ناقالن بیماری و )...وارد کشور میشود و جمعیت
دامی کشور را تحتتاثیر قرار میدهد .از طرفی ،با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی کشور احتمال ورود عمدی عوامل بیولوژیک به کشور نیز وجود دارد.

دام

آنچه در کاهش آسیبپذیری در برابر این تهدیدات مهم
است ،شناسایی سریع حوادث و طغیانها و به اصطالح
مورد شاخص (اولین مورد بیماری که توسط افراد مشاهده
میشود) و پیشگیری از گسترش بیماری به سایر مناطق
و ابزار این شناسایی پایش و رصد تهدیدات تحت عنوان
نظام مراقبت است.
پایش یا مانیتورینگ مشاهده مستمر وقایع ،جمعآوری و
تحلیل دادهها با هدف بررسی روند سالمت در جمعیت
است .در صورتی که این پایش همراه با انجام اقدامات
کنترلی باشد آنگاه واژه مراقبت به کار برده میشود.
واژه مراقبت برای اولین بار طی انقالب فرانسه استفاده
ش��ده،وقت��یک��همعن��یآن«ن��گاهک��ردنبهیکگروه
که تصور میشود توطئهگر هستند» ،بود .کلمه بهطور
گستردهای توسط اپیدمیولوژیستها و سایر متخصصان
سالمت حیوانات ،به مفهوم پایش و کنترل حوادث مرتبط
باس�لامتدرجمعیتهایدامیاس��تفادهش��دهاس��ت.
مراقبت بیماری کلید هش��دار س��ریع در تغییر وضعیت
س�لامت در هر جمعیت حیوانی اس��ت .کلمات پایش و
مراقبت اغلب در برنامههای س�لامت حیوانات به جای

هم استفاده میشوند .مراقبت بیماری در حیوانات شامل
مشاهده یک جمعیت دامی برای شناسایی احتمال ورود
ی��اوج��ودی��کبیم��اریخاصی��ایکگروهازبیماریها
در جمعیت مورد نظر است .پایش بیماریهای دامی بر
شناس��ایی یک بیماری یا یک گروه از بیماریها ،برای
تعیین تغییرات در ش��یوع و میزان و جهت گس��ترش
بیماری تمرکز دارد .انواع مختلف سیستمهای پایش و
مراقبت برای بررسی وضعیت تهدیدات در جمعیتهای
دام��یب��هکارب��ردهمیش��ودک��همراقب��تبرپایهخطر
( ،)Risk-based Surveillanceمراقب��ت دی��دهوری
( )Sentinel Serveillanceو مراقب��ت چندعامل��ی
( )Syndromic Surveillanceاز جمل��ه مهمتری��ن ای��ن
روشهاس��ت .مراقب��ت ب��ر پای��ه خطر نوع��ی از مراقبت
است که در آن جمعیتهای دامی که بیشتر در معرض
خط��ر هس��تند و احتم��ال ورود بیم��اری به آن جمعیت
وجود دارد ،مورد بررس��ی قرار میگیرند .بهعنوان مثال
تحتنظر داش��تن مزارع صنعتی پرورش طیور و طیور
روس��تایی که در نزدیکی زیس��تگاههای پرندگان مهاجر
ق��رار دارن��د ب��رای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان .مراقبت

دیدهوری پایش مداوم گلهها براساس مخاطره انتخاب
شده است تا قادر به شناسایی سریعتر طغیان بیماری یا
عفونت باشد.این نوع مراقبت مخصوصا برای پایش وقوع
بیماریهایی که ناقل دارند ،مناسب است.
مراقبت چندعاملی اولین بار بهعنوان ابزاری برای هشدار
سریع در برابر حمالت بیوتروریسمی معرفی شده است.
این تعریف به صورتهای گوناگونی بهعنوان ش��اخص
تشخیصغیراختصاصیبرایهشداردربارهطغیان بیماری
اس��تفاده میش��ود .اجرای یک برنامه پایش و مراقبت
مناسب نیازمند داشتن دانش کافی درخصوص طبیعت
تهدیدات ،نحوه انتقال و گسترش و شناسایی و تشخیص
آنها از یک طرف و امکانات ،توانمندیها و زیرساختهای
کشور از طرف دیگر است و اینکه اطالعاتی که سیستم
رصد و پایش تولید میکند باید درک از وقوع تهدید را
افزایش دهد و برای بهبود سالمت دامها از طریق انجام
فعالیتهای متناسب به کار رود.
نیازمندیهای اصلی یک برنامه رصد و پایش
.1پایههای قانونی :یک برنامه رصد و پایش باید چارچوب

دامپروری کشور مانند صنعت مونتاژ خودرو سازی به پسا تحریم لبخند می زند؟!
معاون وزیر جهادکش��اورزی ،سرنوش��ت صنعت دام و
طیور در دوران پساتحریم را تشریح کرد .وی با اشاره
به زیرساختهایی بهویژه در زمینه تولید مواد پروتئینی
و ام��کان تولی��د بی��ش از نی��از این محصوالت گفت« :ما
میتوانی��م از ای��ن فرص��ت اس��تفاده و بهوی��ژه در بخش
صادرات حضورمان را در دیگر کشورها پررنگتر کنیم».
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود« :به اعتقاد
م��ا ،در ح��وزه طی��ور ام��کان تولی��د تا  ۵۰درصد بیش از
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ظرفیت موجود با توجه به زیرساختهایی که در کشور
هست ،وجود دارد اما چون بازار مصرف نیز باید متناسب
با تولید ،تعریف ش��ود و چنین امکانی تاکنون فراهم
نبوده ،هیچگاه این کار انجام نشده است».
رکن��ی ،بینی��ازی ب��ازار داخل��ی از واردات محص��والت
پروتئینی را در ش��رایط کنونی مورد اش��اره قرار داد و
گف��ت« :در ح��ال حاض��ر ب��ازار داخلی تقریبا از واردات
بینیاز شده ،ضمن اینکه سال گذشته نیز رکورد صادرات

بهویژه در بخش مرغ و تخممرغ شکستهشد و در این
سال مجموعا حدود  ۱۵۰هزارتن مرغ و تخممرغ صادر
کردیم .امسال هم میتوانیم با توجه به شرایط موجود
به عدد بزرگتری در این زمینه دست یابیم».
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه لغو تحریمها
سبب میشود بهتدریج و در یک روند زمانی هزینههای
تامین نهادهها و خوراک دام و طیور کاهش پیدا کند،
اظهار داشت« :هزینههایی که به واسطه موضوع تحریمها

دام
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قانونی برای حمایت داش��ته باش��د تا در زمان الزم از
این ابزارهای قانونی برای کنترل بیماری استفاده شود.
ممنوعی��ت حم��ل و نق��ل ،ممنوعیت واردات ،قرنطینه و
کش��تار یا معدومس��ازی دامهای آلوده از جمله مواردی
است که نیازمند قانون مناسب برای اقدام به موقع است.
 .2بودجه :یکی از مهمترین نیازهای برنامههای رصد
و پایش بودجه و منابع مالی این سیستمهاست .تامین
بودجه برای پایش مورد نظر میتواند و باید توسط صنایع
مربوطه نیز تقبل شود .در جهان در حال توسعه تامین
بودجه برای فعالیتهای مراقبت به س��ختی به دس��ت
میآید .واضح اس��ت که بخش دولتی نمیتواند بهطور
کامل فعالیتهای الزم برای ایجاد یک سیستم پایش و
مراقبت بیماری را از نظر مالی تامین کند.
.3آم�وزش:پای��هموفقی��تدره��ربرنامهرصدوپایش
وجود افراد کارآمدی است که در همه سطوح سیستم

فعالیت کنند .آموزش میتواند مخاطبان مختلفی را هدف
قرار دهد؛ تصمیمگیران ،اپیدمیولوژیستها ،دامپزشکان
فیلد و پرسنل آزمایشگاه .پرسنل فیلد الزم است اهمیت
مراقبترابهعنوانابزاریبراینشاندادنوضعیتبیماری
یک کش��ور یا ناحیه دریابند .به این منظور جمعآوری
اطالعات از دادههای جمعیتی بس��یار مهم اس��ت .اغلب
نب��ود دادهه��ای مخرج یکی از مهمترین محدودیتهای
طراحی مطلوب بررسی است .یک وظیفه اساسی دیگر
در این س��طح سیس��تم باال بردن آگاهی تولیدکنندگان
از اهمیت اخطار بیماریها و فرایندهایی است که باید
طی شود ،اگر بیماری مظنون است.
یک آزمایشگاه کارا برای هر سیستم رصد و پایش ضروری
است .پرسنل آزمایشگاه الزم است در فرایندهای مختلف
تش��خیصی برای همه بیماریهایی که سیس��تم پوشش
میدهد دانش کافی داشته باشند .آزمایشگاه الزم است

محدودیتها و قابلیت اجرای تستهای تشخیصی را درک
کند و به اپیدمیولوژیستها در تفسیر نتایج آزمایشگاهی
کمک کند.
 .4انتش�ار نتایج :آنالیز دادهها را به اطالعات تبدیل
میکند .جمعآوری صرف اطالعات بدون هیچ خروجی
مفیدی بیفایده است و اعتمادی را که در سیستم رصد
وپای��شوج��ودداردازبی��نخواه��دبرد.اطالعاتروتین
دورهای به ش��کل گزارش��ات منظم (هفتگی ،ماهانه یا
ساالنه)برایهمهکاربرانسیستمقابلیتپذیرش،نماینده
بودن ،کیفیت دادهها و مفید بودن سیس��تم را (عناصر
مهم ارزیابی سیستمهای پایش) بهبود خواهد بخشید.
 .5ارزیابی سیس�تم رصد و پایش :ارزیابی دورهای
سیستم اطالعاتی را برای شناخت و اداره وضعیتهایی
که اثربخشی و بهرهوری آن را با مشکل مواجهه میکند،
فراهم میکند.

بر ما تحمیل میشد ،از جمله اعمال محدودیت برای
تبادل منابع مالی برداشته و واسطهها حذف میشود،
بنابراین مستقیما امکان تامین نهادهها با قیمت مناسبتر
وجود دارد ،هزینه واردات کاهش مییابد و این موضوع
باعث میشود ما محصول نهاییمان را با قیمت منطقیتر
و مناسبتری به بازارهای دنیا عرضه کنیم».
رکنی با اش��اره به اینکه در ش��رایط جدید و در دوران
پساتحریم ،کشورهای دیگر برای حضور بیشتر در بازار

ایران با یکدیگر رقابت میکنند ،ادامه داد« :با توجه به
زیرساختها و دانش فنی که در کشور در زمینه تولید
محصوالت پروتئینی وجود دارد ،با واردات بخش��ی از
نیازمندیها مثل ذرت و سویا میتوانیم ارزش افزوده
خوبی ایجاد و اشتغال را فعال کنیم ،ضمن اینکه صادرات
را نیز افزایش دهیم ».وی در پاسخ به این پرسش که
آیا بازارهای جدید صادراتی برای محصوالت دامپروری
کشور ایجاد خواهد شد؟ گفت« :قطعا لغو تحریمها بر

این موضوع بس��یار موثر اس��ت .بهعنوان مثال ،چندی
پیش کش��ور عربس��تان اعالم کرده بود با ش��رایطی که
پی��ش آم��ده ،م��ا آمادگ��ی داریم روابط تجاری خود را با
ایران گس��ترش دهیم ».رکنی اضافه کرد« :عربس��تان
بازار بس��یار خوبی برای مواد پروتئینی ایران اس��ت و
براس��اس اطالعاتی که ما داریم ،حدود  ۸۰۰هزار تن
واردات گوشت مرغ در سال انجام میدهد که این بازار
میتواند در اختیار ایران قرار بگیرد».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

 6مهرمصادفبا 28سپتامبرروزجهانیبیماریهاری

هاری،سبکزندگیغربی ،تهدیدنامعلوم
دکتر رضا پاکزاد /اپیدمیولوژیست

هاري یک بیماري كش�نده ویروس�ی حیوانات گوش�تخوار اس�ت كه انس�ان و س�ایر پس�تانداران بهطور تصادفی و اغلب از طریق گزش به آن مبتال
میشوند .اهمیت بیماري به دالیل میزان كشندگی باال ،هزینههاي باالي درمان و خسارت اقتصادي ناشی از تلفات دامهاست .آمارهاي بینالمللی
نش�ان داده س�االنه  50هزار تا  100هزار نفر در اثر این بیماري در سرتاس�ر دنیا جان خود را از دس�ت میدهند كه بیش�تر موارد در كش�ورهاي در
حال توس�عه اس�ت .بیماريهاري بین حیاتوحش ایران به صورت بومی وجود دارد و آلودگی حیوانات اهلی بهطور مکرر اتفاق میافتد .با وجود
ص هار گزيده اس�ت.
اس�تفاده از واكس�نهاي ضدهاري جديد ،هنوز واكسيناس�يون و در مواردي س�رو واكسيناس�يون ضدهاري تنها راه نجات اش�خا 
در صورت ظهور عالئمهاري ،درمان امكان ندارد و مرگ اين بيماران حتمي است .از دیدگاه اپیدمیولوژی ،بيماريهاری به  2شكل هاري شهري
(سگ و گربه) وهاري وحشي (گرگ ،روباه ،شغال و خفاش) دیده میشود.

عامل بيماريهاري ويروس��ي اس��ت .عصب دوس��ت از
خانواده مونونگاويرال ،از رده ليساويروسها و از جنس
رابدوويريده است .اين ويروس شبيه گلوله تفنگ است.
عالئم بیماری در انسان
شروعهاري اغلب با يك احساس اوليه هراس ،سردرد،
تب ،كوفتگي عضالت و تغييرات حس��ي نامش��خص در
محل گزش حيوان همراه است .تحريكپذيري و ترس
از فضاي باز عالئم شايعي هستند .بيماري با بيحسي
يا فلج عضالت پيشرفت ميكند .گرفتگی عضالت حلق
منجر به ترس از آب ميشود .دليريوم و تشنج نيز ممكن
اس��ت ديده ش��ود .بدون مداخله پزش��كي ،سير بيماري
 2-6روز و گاهي بيش��تر اس��ت .مرگ معموال بهدليل
فلج عضالت تنفسي رخ ميدهد.
راههای انتقال بیماری
ی از طريق
ت بيمار 
 .1گاز گرفتن :اصلیترين راهسراي 

زئونوز
شکل -1وضعیتهاری در ایران در سال 1390

ن بهوس��يله حيواناتهار اس��ت که در مورد
گاز گرفت 
گرب ه و گربهسانان از طريقکشيدن پنجه نيز بيماری
منتقل میشود.
ی از راهپوست سالم قابلسرايت
 .2پوست :بيماریهار 
ی اگر کوچکترين خراش يا زخمی در پوست
نيست ول 
وجود داشته باشد در تماس با ترشحات آلوده قابلانتقال
خواهد بود.
 .3ساير راهها :انتقال بيماریبه ندرت از طريق دستگاه
تنفس ،دستگاه گوارش ،پيوند اعضا ،جفت ،وسايل آلوده،
مخاطها و سرانجام از انسان به انسان امکانپذير است.
عالئم باليني در انسان
ي هاري به  4مرحله تقسيم میشود:
دوره بيمار 
مرحله نهفتگي :اين مرحله بهطور معمول در انسان
 15روز ت��ا  3م��اه و بهط��ور متوس��ط 1ت��ا  2م��اه (75
درصد موارد کمتر از  3ماه) طول میکشد ولي از چند
روز تا بيش از  3ماه ،حتي تا چند س��ال هم مش��اهده

ش��ده اس��ت .طول دوره نهفتگي به ش��دت زخم ،تعداد
جراح��ت و مح��ل آنه��ا بس��تگي دارد ،ب��ه نحوي كه گاز
گرفتن صورت زودتر موجب بروز عالئم بيماري میشود.
سوش ويروس آلودهكننده ،همچنين سن و گاز گرفتن
از روي لب��اس ي��ا وس��ايل حفاظت��ي ني��ز در طول دوره
نهفتگي تاثير دارد .البته بايد در نظر داشت در برخي
موارد ،طوالني بودن دوره نهفتگي هاري ممكن است
س��بب فراموش��ي و گزارش نادرس��ت از تاريخ دقيق گاز
گرفتن شود .همچنين بهدليل تعدد و شدت زخمهاي
ايجادشده در كودكان نسبت به بزرگساالن و در نتيجه
ورود ويروسهاي بيشتر به بدن آنها ،طول دوره نهفتگي
ممكن است كوتاهتر باشد.
مرحله بروز عالئم اوليه
شامل عالئم غیراختصاصی و اختصاصی میشود .عالئم
غیراختصاصی 1روز و حداكثر  10روز به طول میانجامد.
عالئ��م اولي��ه غيراختصاص��ي هاري عبارتنداز :تب ،لرز،
خس��تگي ،س��ردرد ،ضعف و درد عضالني ،بياش��هايي،
اشكال در بلع ،حالت تهوع و استفراغ ،سرگيجه ،دردهاي
ش��كمي و اس��هال ،گلودرد ،تنگي نفس ،س��رفه خشك،
نگراني و ترس ،تحريكپذيري و عصبي بودن.
عالئم اختصاصي اين مرحله عبارتند از :عالئم موضعي
در محل گاز گرفتن شامل سوزش ،گزگز و مورمور که
در  50تا  80درصد بيماران اين عالئم در مسير عصب
حسي عضو گاز گرفته شده به علت تكثير ويروس در
ريشه خلفي عصب حسي بروز میكند.
مرحله حاد عصبي
اي��ن مرحل��ه احتم��اال ب��ا توجه به س��وش ويروس به 2
شكل ظاهر ميشود :الف -شكل هيجاني يا خشمگين
که عالئم آن عبارتند از :فعاليت حركتي شديد شامل
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مرحله كما و مرگ
ي هاري به مرحله كما میرسد
در نهايت ،ابتال به بيمار 
و بيمار به علت نارسايي و آپنه يا كالپس قلبي-عروقي
میميرد .از شروع عالئم باليني تا مرگ بهطور متوسط
 4تا  7روز طول میكشد .در موارد نادر با مراقبتهاي
شديد از بيماران ،طول عمر بيشتر میشود ولي عوارض
ديررس ش��امل ترش��ح ناكافي هورمون آنتيديورتيك،
ديابت بيمزه ،اختالل در ريتم قلبي ،عدم اس��تحكام
خونريزي گوارشي و ...در نهایت باعث مرگ فرد میشود.
وضعیت ایران از نظرهاری
ايران از نظر بروز بيماريهاري در جهان جزو كشورهايي
است كه بيماري هم در حيوانات وحشي و هم در حيوانات
اهلي ديده ميشود .بيماريهاري در كشور ايران هنوز
يكي از معضالت بهداشتي اقتصادي است و تقريبا همه
اس��تانها كم و بيش به اين بيماري آلوده هس��تند .با
توجه به تقويت سيس��تم مراقبت و گزارشدهي موارد
حيوانگزيدگي و به موازات آن افزايش موار د هاري حيواني
در 20سال گذشته در كشور ،آمار موارد حيوانگزيدگي
از  18هزار و  305مورد (با ميزان بروز  35در  100هزار
نفر جمعيت) در سال  1366به  135هزار و  448مورد
(با ميزان بروز  177در  100هزار نفر جمعيت) در سال
 1390افزاي��شيافت��هك��هب��ااقداماتبهموقع(ارجاعبه
مراكز مجهز شستشو و واكسيناسيون) تعداد افراد مبتال
بههاری كاهش يافته است( .شکل  1و )2
ص هاری
تشخی 
بزاق ،پوس��ت و بافت مغز فردی که مش��کوک بههاری
اس��ت ،آزمایش میش��وند تا میزان پیش��رفت بیماری
مش��خص ش��ود .راحتترین راه تش��خیص فرد مبتال به
هاری ،آزمایش حیوانی است که فرد را گاز گرفته است،
اما اگر امکان دسترسی به آن حیوان نباشد ،در اولین
گام تشخیص ،پزشک تمام اطالعات ظاهری حیوانی را
که فرد با آن تماس داشته میپرسد .تا زمانی که اولین
عالئم بیماریهاری در انس��ان ظاهر نش��ود ،نمیتوان
وجود قطعی آن را تشخیص داد.
بیوتروریسم وهاری
با توجه به اینکه میزبان اصلیهاری سگ و سگسانان

زئونوز

دويدن و دست و پا زدن ،تحريكپذيري و عدم آرامش،
توهم ،نگراني و هيجان .ترس از آب عالمتي است كه
در اين ش��كل در بيش��تر موارد ديده میش��ود و موجب
انقباضهاي ديافراگم و عضلههاي تنفس��ي میش��ود.
همچنين نسيم ماليم ،نور شديد ،صداي بلند و لمس
ك��ردن ممكن اس��ت موج��ب تحريكپذيري و انقباض
عضلههاي حنجره و حلق و س��اير عضلههاي تنفس��ي
شود .افزايش ترشح بزاق و اختالل در بلع موجب شكل
مشخص بيماري هاري میشود .خوابآلودگي ،توهم،
حال��ت تهاجم��ی ،انقباضهاي عضالني ،عالئم مننژيت،
تشنج و فلج موضعي به سرعت ظاهر ميشود.

شاخص اندازهگیری وضعیت بهداشتی کشور از لحاظهاری
نسبت مواردهاري انساني به ميزان بروز حيوانگزيدگي بهعنوان يكي از شاخصهاي
مهم مراقبت حيوانگزيدگي است که در سالهای اخیر در کشور ما کاهش یافته که
نشاندهنده بهبود وضعیت نظام مراقبتهاری در کشور است( .شکل )3

شکل -3روند بروز حیوانگزیدگی و هاری انسانی از سال  1366لغایت 1390

وضعی�ت جهان از نظر
هاری
براس��اس گزاشه��ای
جهان��ی اکثر کش��ورهای
جهان بهویژه کش��ورهای
آس��یایی ،آفریقای��ی و تا
حدودی آمریکای مرکزی
مواردهاری باالیی دارند.
قاره آمریکای شمالی ،اروپا
و استرالیا تقریبا بیماری را
حذف کردهاند( .شکل )4

است و همچنین راههای انتقال آن عموما مستقیم است،
برای اهداف بیوتروریسم کمتر استفاده میشود .البته
باید توجه داش��ت آلودگی حیوانات در مقیاس وس��یع
میتواند با دخالت انسانها انجام گیرد و در نتیجه یک
خطر بالقوه برای انسان محسوب شود.
مبارزه و کنترلهاری
اس��اس مب��ارزه ب��اه��اري بر  3اص��ل «كنترلهاري در
حيات وحش» « ،كنترل جمعيت حيوانات گوشتخوار
بدون مالك بهويژه سگهاي بدون صاحب» و «كنترل و
پيشگيري از بيماري در جمعيت سگهاي صاحبدار»
استوار است .كنترل جمعيت سگهای ولگرد ،با همكاري
س��ازمان دامپزش��كي كش��ور و ساير ارگانهاي ذيربط،
طرح ملي جمعآوري حيوانات ناقل بيماريهاي مشترك

بين حيوان و انسان (بهويژه سگهاي ولگرد) در حال
حاضر به صورت يك طرح كشوري با توليگري وزارت
كشور از طريق سازمان همياري شهرداريها و نيروي
انتظامي كشور در حال انجام است .در نوعهاري وحشي،
حيوانات وحشي بهعنوان ناقالن و مخازن اصلي بيماري
تلقي میشوند كه در راستاي كنترل بيماري ،سازمان
دامپزشكي آمادگي خود را براي هرگونه همكاري فني
با سازمان حفاظت محيط زيست (بهعنوان متولي اين
بخش از مبارزه با بيماري) اعالم کرده است .در راستاي
مب��ارزه ب��ا بيم��اري در جمعي��ت س��گ صاحبدار و در
واقع كنترل و پيش��گيريهاري ش��هري ،اس��اس کار بر
واكسيناسيون و ايمنسازي اين گروه از حيوانات قرار
گرفته است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

 43اشکالواردهبهقانونوآییننامه ایمنیزیستی:

تنزل از قانون به پروتکل
زهرا حسینزاده /کارشناس علومزیستی
مجموعهای از تدابیر ،سیاس�تها ،مقررات و روشهایی برای تضمین بهرهبرداری از فواید زیس�تفناوری نوین و پیش�گیری از آثار منفی احتمالی
کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی ،سالمت انسان ،دام ،گیاه و محیطزیست اتخاذ میشود که به آن ایمنی زیستی گفته میشود .در این راستا و
برای حصول اطمینان از نبود آثار منفی این محصوالت بر انسان و محیطزیست و مسئولیتپذیری کشورها ،پروتکلی موسوم به پروتکل کارتاهنا
در زمینه ایمنی زیس�تی تدوین ش�د که ج.ا .ایران در اوایل س�ال  1379آن را امضا کرد و پس از تصویب مجلس محترم ش�ورای اسلامی در س�ال
 1382برای کشورمان الزماالجرا شد.

قوانین

14

قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران در سال1388
در 11ماده به تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی رس��ید و
متعاقبآننیزمصوبههیاتمحترموزیراندرموردآییننامه
اجرایی قانون ایمنی زیس��تی به ش��ماره48902/91126
مورخ  1392/4/19به تصویب نهایی رسید.
با توجه به شکلگیری شورای ایمنی زیستی و متعاقب آن
تشکیل دو جلسه مهم ،دو اتفاق غیرقانونی افتاد؛ در اتفاق
اول ش��ورای ایمنی زیس��تی مصوبه هیات محترم وزیران
در مورد آییننامه اجرایی قانون ایمنی زیستی به شماره
 48902/91126مورخ 1392/4/19که براساس اصل138
قانون اساسی و با حضور تمامی وزرای ذیصالح مصوب شده
بودرادرجلسهمورخ1393/3/17بهعلتلزومبازنگریتعلیق
و در جلسه بعدی خالف مقررات در مورخه 1394/3/29
بدون حضور تمامی وزرای تصویبکننده مصوبه فوقالذکر،
آییننام��هاجرای��یرابرخ�لافروالوقانون��یواخذنظراز
سایر وزرا و مراجع قانونی مصوبکننده و نیز خالف روال
اصل  138قانون اساسی لغو کرد ،که بدعتی بینظیر است.
در این میان مقایسه اعضای شورای ملی ایمنی زیستی با
هیاتمحترموزیران،نافذوجامعنبودننظراتشورایملی
ایمنی زیستی را به روشنی نشان میدهد اما بهدلیل اهمیت
موضوعدرمقولهورود،تولید،توزیعومصرفمحصوالتزنده
حاوی موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی بر سالمت انسان،
حیوان و گیاه و نیز احتمال شیوع حمالت بیوتروریستی
ویرانگر به کشور ،از طریق اینگونه محصوالت از یک سو
و از سوی دیگر ،ضعف قانون و آییننامه اجرایی ،به نظر
میرسد عالوه بر رفع اشکاالت مطروحه زیر باید مراجع
مستقل قانونی در تدوین قانون و آییننامه حضوری فعال
و هوشمندانه داشته باشند و از سالمت و امنیت جامعه به
جدیت پاسداری کنند.
همچنین در جلس��ه مورخه  1394/3/29عنوان ش��د در
شورای ملی ایمنی زیستی آییننامه اجرایی موضوع بند
ب ماده  7قانون ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی قرار
گرف��توپ��سازط��رحنظ��راتودیدگاههایحاضراندر
جلسه ،این آییننامه که در ارتباط با شرایط بستهبندی،

برچسبگذاری و حمل و نقل موجودات زنده تغییر شکل
یافته ژنتیکی است ،به تصویب رسید که اطالق آییننامه
بهمصوبهش��ورایملیزیس��تیخالفقانوناس��تضمن
اینکهنظراتمکتوبوموافقتزیرمجموعههایوزارتخانهها
مانند برخی سازمانهای حاکمیتی وظیفهمند در قانون
در این شرایط لحاظ نشده و این آییننامه دارای اشکاالت
عدیده فنی و قانونی است .عالوه بر این ،در ماده  7قانون
ایمنی زیستی به شورای ملی ایمنی زیستی اجازه تدوین
چنین آئین نامهای یا سایر موارد مشابه داده نشده است.
اما بهدلیل اهمیت موضوع اشکاالت مندرج در قانون
و آییننامه اجرایی ایمنی زیستی لغو شده به شرح
زیر به تفکیک و براساس اهمیت به شرح زیر اعالم
میشود:
الف -قانون ایمنی زیستی
 .1قان��وندرم��وردمحص��والت (،)GMOتران��سژنیکو
کلونینگ سکوت کرده است.
لبرعهدهشورایملیایمنیزیستی
.2تصویبدستورالعم 
قرار داده شده است که باید برعهده دستگاه مجوزدهنده
ذیصالحقانونیباشد.ضمناینکهاختیاراتاینشوراباهیات
وزیران موازی بوده و پیشنهاد حذف این شورا داده میشود.
.3تصوی��بآییننام��هبای��دبرعهدههیاتمحترموزیران
براساس اصل  138قانون اساسی باشد که برعهده شورای
ملی ایمنی زیس��تی قرار گرفته اس��ت .بدیهی اس��ت کار
کارشناسیالزمدربدنهشورایایمنیزیستیصورتنگرفته
و برخی وزارتخانههای مهم مانند وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و اقتصاد و دارایی (گمرک) و ...در آن حضور ندارند.
 .4در شورای ملی ایمنی زیستی یک نفر از اعضای انجمن
علمی تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکل مردمنهاد)
و یک نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی
دانش��گاهها(حداقلدانش��یار)بهپیش��نهادوزیربهداشت،
درمان و آموزش پزشکی حضور دارند که حق رای برابر با
سایر اعضای حاکمیتی و وزارتخانههای حاکمیتی و حتی
نمایندگان مجلس را در شورا دارند.

 .5مانند سایر قوانین شورا به دبیرخانه مستقل نیاز ندارد
و باید مرجع مصوبات هیات محترم وزیران باشد.
.6دربرخ��یم��وادمانن��دتبص��رهماده 4مجوزصادرات،
تولید ،عرضه ،خرید و فروش و مصرف ذکر نشده است.
 .7در تبصره ماده  5کمیسیونی تشکیل شده است که
عالوه بر عدم صالحیت قانونی در خصوص رس��یدگی به
شکایاتی که جرم جنبه عمومی ،کیفری و مالی دارد .به
نوعی موازیکاری با وظایف قوه قضاییه داش��ته و ممکن
است در مواردی برای یک پرونده واحد دو حکم متفاوت
در یک موضوع صادر شود .به عالوه ،افراد کمیسیون سه
نفره صالح به رس��یدگی علمی و حقوقی در همه موارد
نیستند و باید حذف شوند.
 .8عدم تناسب جرم و تخلف با مجازات در نظر گرفته شده
در قانون (از جنبه عمومی ،کیفری و حقوقی) محرز است.
 .9در ماده  7مجوز صادرات ،تولید ،عرضه ،خرید و فروش
و مصرف ذکر نشده است.
.10درتبص��رهال��فم��اده 7قان��ونمجوزصادرات،تولید،
عرضه ،خرید و فروش و مصرف ذکر نشده است.
.11دربن��ددم��اده8ال��زامب��هرعای��تم��اده17پروت��کل
کارتاهنا با توجه به اینکه منافع کشور را تامین نمیکند
فاقد وجاهت قانونی و علمی است.
 .12در بند د ماده 8الزام به محرمانه بودن هدف و محل
ورودوچگونگیرهاسازیفاقدوجاهتعلمیوقانونی
است و به قانون مالکیت معنوی هیچ ارتباطی ندارد.
 .13قانون ایمنی زیستی متقاضیمحور و براساس
خوداظهاری است که نقصی اساسی در قانون است.
.14درماده 10پژوهشهایآزمایشگاهیوگلخانهای
موجوداتتغییرشکلیافتهژنتیکینباید
ازشمولقانونمستثنیشودو

دارو و فرآوردههای بیولوژیک دامپزشکی باید همانند دارو و
فرآوردههایبیولوژیکانسانیازشمولقانونمستثنیشوند.
.15وج��ودخ�لاءقانون��یدرخص��وصجرائم،تخلفاتو
مجازاتهای متناس��ب با آن در خصوص ارزیابی و احراز
مخاطرات در کلیه مراحل واردات ،تولید ،توزیع ،پخش و
رهاس��ازی و مصرف محمولههای حاوی موجودات زنده
ژنتیکی اختصاصا در زمینه سالمت گیاه ،دام و انسان
 .16قانون ایمنی زیستی اجازه عدم ورود موجودات زنده
تغییر شکل یافته ژنتیکی مخاطرهآمیز را در بدو ورود به
کشور نمیدهد و ممانعتی برای آن در نظر گرفته نشده
اس��ت ،بلکه تنها پس از ورود به کش��ور و ایجاد مخاطره،
ب��رایآنف��ارغازن��وعج��رموتخلفصورتپذیرفته،تنها
پرداخت خسارت مالی تعیین شده است.
.17وضعیتضبط،امحاومعدومکردنوبرخوردبامحموله
غیرمجاز یا فاقد شناسنامه یا برچسب یا نشانهگذاری و
نحوه پیگیری از طریق مقام انتظامی و قضایی در قانون
مبهم است.
 .18حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور در شورای
ملی ایمنی زیس��تی و لزوم ارس��ال مصوبات قانونی برای
تصویب به هیات محترم وزیران به جهت اظهارنظر تمامی
وزارتخانهها و سازمانهای مستقل در خصوص مصوبات
این شورا الزامی است.
ب -اش�کاالت موجود در آییننامه ایمنی زیس�تی
لغو شده:
 .1آییننامه زیس��تی در مورد ( )GMOترانس ژنیک و
کلونینگ سکوت کرده است.
 .2آییننامه ایمنی زیس��تی متقاضیمحور و براس��اس
خوداظهاری است.
 .3در ماده  1بخش اصطالحات آییننامه ایمنی زیستی،
براساس قانون ایمنی زیستی مواد پزشکی بیولوژیک در
آییننامه حذف شود.
 .4در ماده  1بخش اصطالحات آییننامه ایمنی زیستی
بند ط تعریف رخداد غلط بوده که باید اصالح شود.
 .5در بخ��ش تعاری��ف ،تعری��ف صادرکننده ،واردکننده،
تولیدکننده ،پخش و توزی ع و نگهداریکننده ،فروشنده
وعرضهکنن��دهونی��زواح��دتولی��دی،واحدهایپخشو
توزی ع و نگهداری ،مرکز عرضه ،فروش و عرضه ،همچنین
آزمایش میدانی ،باید بهطور شفاف و دقیق آورده شود.
 .6آییننامه ایمنی زیس��تی باید به گونهای تنظیم
شود تا حداقل بوروکراسی برای متقاضی را در پی
داشته و از سوی دیگر ،با وظایف قانونی سازمانهای
مجوزدهن��ده،قان��ونوارداتوص��ادراتوس��ایر
آییننامههای قانون همسو باشد تا حین بررسی
واج��راب��هعل��تمغایرتهایقانونیازاثرنیفتد
و از ورود بیماریها جلوگیری و دیگر مخاطرات
را شناسایی کند.
 .7در آییننامه کارگروهی تحت عنوان کارگروه
ایمنی زیستی برای هر وزارتخانه در آییننامه
پیشبینی ش��ده که در آییننامه اختیاراتی
برخ�لاف روال قانون��ی ب��ه ای��ن

کارگروهها داده ش��ده اس��ت .با توجه به اینکه برابر قانون
این کارگروه مرجع صدور مجوز نبوده و محمل قانونی برای
بررسی مدارک یا صدور مجوز برای کار گروه پیشبینی
نشده است ،به استحضار میرساند کارگروه تخصصی فقط
وظیفهسیاستگذاری،هماهنگیوبرنامهریزیرابرعهدهدارد
و باید از ارجاع متقاضی و بررسی مدارک متقاضیان توسط
ت قانونی و نیز
کارگروه یاد شده به لحاظ نداشتن مسئولی 
افزایش بوروکراسی و موازیکاری با سازمان مجوزدهنده
خودداری شود .ضمن اینکه کارگروه در زمینه سالمت دام
و گیاه و بیماری مشترک انسان و دام مرجع تخصصی این
امر نبوده که باعث میشود اظهارنظر افراد بدون صالحیت
بررسی پروندهها را از لحاظ علمی با مشکل روبرو کند و
تصمیمات متخذه باعث خواهد ش��د در محاکم قضایی
صالحه نظریات کارگروه بالاثر و منجر به رای وحدت قضایی
نامناسب شود .بنابراین پیشنهاد حذف آن داده میشود.
 .8در بند وظایف سازمان حفاظت محیطزیست و با توجه
بهتعریفبیانشدهحیواناتوحشیممکناستباعثایجاد
بیماریهای دامی یا مشترک انسان و دام در سایر دامها
شوند ،بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست باید موظف
شود قبال موافقت سازمان دامپزشکی کشور را کسب کند.
 .9به لحاظ وجود نداشتن ضرورت تشکیل کارگروه ایمنی
زیستی جهت مجوزدهی یا مراجعه متقاضی یا نظارت که از
وظایف قانونی آن نیست ،لزوم ایجاد دبیرخانه در سازمان
حفاظت محیط زیس��ت و ش��رح وظایف آن در آییننامه
موضوع ماده  2بیمعنی است و پیشنهاد حذف دبیرخانه
داده میشود.
 .10در آییننامه ایمنی زیستی ،مرجعی که وظیفه اعالم
ذخائ��رژنتیک��یبوم��یب��هلحاظحفظآنهاوجلوگیریاز
ورود موجود تغییریافته ژنتیکی برای حفظ تنوع زیستی
و حفظ ژنتیکی کشور را در وزارت جهاد کشاورزی اعالم
کند ،پیشبینی نشده است.
 .11در آییننامه ایمنی زیس��تی متقاضی باید به کارگروه
تخصصی مراجعه کند که با وظایف مجوزدهنده ذکرشده
در آییننامه مغایرت دارد .ضمن اینکه در بسیاری موارد
اصال متقاضی وجود ندارد یا محموله بدون صاحب است که
تصمیمگیری عاجل در این خصوص اهمیت دارد و امکان
صبر کردن تا پیدا شدن متقاضی یا تشکیل کارگروه ایمنی
زیستی امکانپذیر نیست.
 .12در آییننامه دستورالعملها و شرح گردش کار و زمان
بررس��ی باید توس��ط مجوزدهنده با توجه به نوع محصول
حاوی موجود تغییر شکل یافته ژنتیکی تهیه و تدوین و به
متقاضی ارائه و بر همان اساس مجوز صادر شود.
 .13در تبصره  5ماده  10آییننامه انجام پایش ،ارزیابی و
مدیریت مخاطرات و هزینههای مربوط برعهده متقاضی
اس��ت که این امر باعث میش��ود روش و نتایج حاصله در
اختیار و انتخاب متقاضی قرار گیرد و خود به خود محموله
بدون رضایت متقاضی هرگز پایش نخواهد ش��د که این
موضوع با وظایف حاکمیتی سازمان مجوزدهنده و سالمت
مصرفکننده در تناقض است.
.14م��اده11آییننام��هنامفه��وموغیرعلم��یاس��تودر
صورت عادی محسوب شدن محصول حاوی موجود زنده

تغییر شکل یافته ژنتیکی و درج نشدن در سوابق وعدم
برچسبگذاریونشانهگذاریبعدازرهاسازیپایشبیمعنی
است و مخاطرات پس از ورود به بازار مصرف را نمیتوان
بررس��ی و ردیابی کرد و صادرات محصول حاوی موجود
زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی هم بیمعنی خواهد بود.
 .15در ماده  12آییننامه ایمنی زیستی فرآیند لغو مجوز
باز برعهده متقاضی و در صورت درخواست وی است که
امکانپذیرنیست.
 .16در تبصره  2بند الف 22 -ماده  12تدوین دستورالعمل
ب��هکارگ��روهتخصص��یارج��اعش��دهکهاینامرازوظایف
مجوزدهنده است و کارگروه تخصصی بهدلیل عدم وظیفه
قانونی صدور ،تمدید یا لغو مجوز نمیتواند دستورالعمل
تدوین کند و نظر کارگروه تخصصی که مسئولیت صدور
مجوز را برعهده ندارد نمیتواند مالک مجوزدهنده قانونی
باشد یا بر آن برتری داشته باشد یا تدوین دستورالعمل کند.
 .17دراکث��ربنده��ایآییننام��هفق��طرویوارداتتکیه
شده و صحبتی از صادرات ،تولید ،عرضه ،خرید و فروش
و مصرف نشده است.
.18هی��چح��دآس��تانهوح��دتحمل��یدرموردمحصول
حاوی موجود زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی بهدلیل امکان
انتقال بیماری و مخاطرات نباید وجود داشته باشد و تمامی
محصوالت باید قابل ردیابی باش��ند و برچس��بگذاری یا
شناسنامهدارشوند.
.19م��اده 22ب��هعل��تمبه��مبودنوعدمتناس��بجرم
وتخل��فوع��دمذک��رآندرقان��وناجرای��ینب��ودهوفاقد
وجاهت قانونی است.
.20مخاطراتذکرشدهدرماده29،28،25و30ناقصاست
وبهذکرعباراتکلیپرداختهوشاملتمامیمخاطراتمانند
سرطانزایی ،شیوع بیماریهای خطرناک ،موتاسیونهای
خطرناک ،از بین رفتن تنوع زیستی (برابر معاهده ناگویا-
کوآالالمپور) و حساسیتزایی نیست و مجازات متناسب
با آن نیز در قانون قید نشده است.
.21درم��اده34رف��عمخاط��راتتنه��ابرعه��دهمتقاضی
گذاشته شده است.
.22م��وارداخت�لافبی��ندس��تگاههایاجراییدرماده
35برعه��دهدبیرخان��هش��ورایمل��یایمن��یزیس��تیو
کارگروه تخصصی نهاده شده است که برابر بخشنامههای
ریاستجمهوریتنهامرجعحلاختالفاتبیندستگاههای
اجرایی،معاونتحقوقیریاستجمهوریاستوباعثاعمال
نظراینشورا،بدوننظرسایرمراجعذیصالحقانونیهمانند
هیات محترم وزیران در مصوبات میشود.
 .23در ماده  36و تبصره آن آییننامه ایمنی زیس��تی
در صورت بروز اختالف نظر بین متقاضی یا دارنده مجوز
دستگاه اجرایی ذیصالح ،به کارگروه تخصصی و کمیسیون
ماده  5سپرده شده که این امر فاقد وجاهت قانونی و در
صالحیت مرجع قضایی است.
.24م��اده 37آییننام��همبه��موفاق��دوجاهتقانونیو
علمی است که با اختیارات مجوزدهنده در تناقض است و
به نوعی موازیکاری محسوب میشود.
.25م��اده38وتبص��رهآنوم��اده40وتبص��رهآنفاق��د
وجاهت قانونی و غیر الزامآور است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

قوانین
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

رصد و پایش در محصوالت آرایشی و بهداشتی

ایران سومین بازار بزرگ مصرف
ایران سومین بازار بزرگ مصرف لوازم آرایشی جهان است .یکسوم محصوالت آرایشی در ایران تقلبی هستند .شبکه خبری فرانس  24طی گزارشی به
بازار لوازم آرایشی و پتانسیل ورود شرکتهای خارجی به این بازار پرداخت و اعالم کرد« :با برداشته شدن تحریمها راه برای ورود شرکتهای فرانسوی
لوازم آرایشی به ایران باز میشود ».براساس این گزارش ،پس از سالها تحریمها ،خریداران ایرانی عادت کردهاند لوازم آرایشی ،لوسیونها و عطرها
را از فروشندگان غیرمجاز خریداری کنند .حداقل یکسوم محصوالت آرایشی در بازار ایران تقلبی هستند .به نوشته این گزارش ،ایران سومین بازار
لوازم آرایشی است .بهطور متوسط زنان ایرانی در سال  22شیشه عطر میخرند که این رقم برای زنان فرانسوی  3شیشه عطر در سال است و بسیاری
از زنان ایرانی میگویند ،آنها بیشتر بودجه خرید ماهانه خود را برای محصوالت زیبایی خرج میکنند .در پایان این گزارش واردات لوازم آرایشی ایران
را  1/5میلیارد دالر در سال عنوان میکند که با ورود شرکتهای خارجی افزایش خواهد یافت.
ترجمه:سمیه مقصودعلی

دارو  ،لوازم آرایش
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بیش از  ۱۰۰نوع ترکیب ،روزانه با پوست ما در تماس
است .برخی از این ترکیبها سمی است و میتواند
باع�ثابتلایم�اب�هبیماریهایمزمنوکش�نده
ش�ود .برای اثبات این قضیه محققان انجمن ملی
حمایت از مصرفکنندگان در فرانسه ۶۰ ،میلیون
مصرفکنن�ده مواد آرایشی-بهداش�تی را زیرنظر
گرفت و  ۹۳محصول آرایشی-بهداش�تی را مورد
آزمایش قرار داد .نتایج تحقیقات نشان داد از ۹۳
محصول۴۸،موردحاویترکیبهایآلرژن،التهابزا
ونگهدارندههاییاستکهتاثیرآنبرپوستمشخص
نیست.بهعنوانمثالتریکلوزاننوعیآنتیباکتری
استکهمیتوانددرکارکردهورمونهااختاللایجاد
کند .فنوکستانول ،آنتیباکتری دیگری است که در
 ۲۶محصول از کرم صورت گرفته تا شیرپاککنها
وج�ود دارد در حال�ی ک�ه اس�تفاده از آن از س�وی
کمیس�یوناروپاممنوعاعالمش�دهاس�ت.بهگفته
محققان،حتیمارکهایمعروفیمثلDior،Clarins
و  Biothormهم از این قاعده مستثنی نیستند.
تحقیق��یروی15ه��زارمحص��ولآرایشی-بهداش��تیاز
مارکهای مختلف نش��ان داده  40درصد محصولهای
آرایشی-بهداشتی حداقل حاوی یک نوع ترکیب شیمیایی
مضر هس��تند که میتواند باعث اختالل در کارکرد غدد
درونریز ش��ود .ش��اید در نگاه اول این موضوع کماهمیت
جلوه کند اما وقتی بدانید هر فرد بهطور متوسط روزانه از
 15ماده آرایشی استفاده میکند ،نگاهتان عوض میشود.
استفاده از این محصوالت نهتنها به سالمت انسان آسیب
میزند و در فرد مصرفکننده باعث بیماری میشود بلکه
میتواند با آلوده کردن محیطزیس��ت س�لامت نسلهای
آینده را هم تهدید کند .محققان در بررس��یهای اخیر
خود موفق به شناسایی ترکیبات موجود در مواد آرایشی و
خمیردندانهادرگوشتماهیهاشدند.بهگفتهمتخصصان،

این ترکیبات به قدری کوچک هستند که فیلتر نشدهاند و
با ورود به آب ،وارد بدن حیوانات دریایی میشوند .شما هر
روز صبح بعد از برخاستن از خواب صورتتان را با ژلهای
مخصوص شستشو میشویید و مسواک میزنید غافل از
اینکه این ترکیبات ریز پالستیکی وارد آبهای زیرزمینی
شده و به راحتی از فیلترها رد میشوند و مجددا به بدن
ما برمیگردند.
قبل از اینکه وارد مبحث محصولهای آرایشی شویم بهتر
است بدانید بسیاری از مواد مضری که از آنها نام خواهیم
برد در اطراف ما مثال در مبلمان ،کفهای پالس��تیکی،
ظ��روفغ��ذا،رایان��ه،ف��رشو...وجوددارد.گرچهمصرف
این ترکیبها در بس��یاری از کش��ورها ممنوع اعالم ش��ده
اما هنوز هم در صنعت کاربرد دارد .این خود ما هستیم
ک��هبای��دت��اج��ایممک��نازمواجههب��اموادآلودهبهاین
ترکیبهای سمی حذر کنیم.
ترکیبهای�یک�هباع�ثاختلالدرکارک�ردغدد
درونریز میشوند کداماند؟
براس��اسگزارشس��ازمانجهانیبهداش��ت،ترکیبهای
اختاللگر در سیستم غدد درونریز ترکیبهایی هستند
که با تاثیر منفی گذاش��تن بر سیس��تم غدد درونریز در
ترشح هورمونها اختالل ایجاد میکنند و از این طریق
میتوانندعاملناباروری،بیماریهایمربوطبهغدهتیرویید
و سرطانهای وابسته به هورمون مثل سرطان پستان و
پروستات شوند .از جمله ترکیبهای سمی برای سالمت
میتوان به این موارد اشاره کرد:
پارابنها :ماده نگهدارنده که در کرمها و ماسکها وجود
دارد و سرطانزا و آلرژن است.
 :Propylène Glycolنوعی ترکیب آرایش��ی که محرک
پوست است و در درازمدت میتواند سبب ناباروری ،آسیب
به کبد و کلیه ،بینظمی در دورههای عادت ماهانه زنان و
نقصهای جنینی شود.
( :Sodium Lauryl Sulfate(SLSاین ترکیب آلرژیزا و
محرک پوس��ت اس��ت و در درازمدت بر چش��م ،مغز ،قلب

وکب��داث��رمنف��ی میگ��ذارد SLS.بهبودزخمرابه تاخیر
میاندازد و مانع از تکامل درس��ت چش��م در نوزادان و
کودکان میشود.
( : Sodium Laureth Sulfate (SLESاین ماده در مقایسه
با  SLSکم تحریککنندهتر است اما باعث خشکی چشم
میشود.
 Formaldéhydeاین ماده سرطانزاست و در اکثر مواد و
محصوالت آرایشی-بهداشتی وجود دارد.
روغنهای معدنی :این مواد الیهای چرب روی پوست ایجاد
میکنند و اجازه نمیدهند رطوبت پوست خارج شود و
از این نظر خوب هس��تند اما در عین حال جلوی خروج
ضایعات و سموم را هم میگیرند.
 :Petrolatumاین روغن از نفت مش��تق ش��ده و همانند
روغنهای معدنی میتواند مضر باشد.
 :)DEA) diethanolamineبرخی تحقیقات نش��ان داده
این ترکیب شیمیایی میتواند سبب ابتال به سرطان کبد
و کلیه شود .این ترکیب در شامپوها و ژلهای شستشو،
صابونهای مایع و لوسیونها موجود است.
 :)TEA) triethanolamineاین ماده سرطانزاست و در
کرمها ،لوسیونها و شامپوها موجود است.
 :)AHA (Alpha Hydroxy Acidاین ماده محرک پوست
است و نهتنها مرگ سلولی را تسریع میکند بلکه به سد
دفاعی اپیدرم هم صدمه میزند.
الکل :این ماده بافت سلولی را تضعیف میکند.
کالژن :این پروتئین فیبری غیر قابل حل از چربی حیوانات
گرفته میشود و میتواند آلرژیزا باشد.
ازدیگرموادمضربرایسالمتانسانکهبهویژهدرعطرهامورد
استفاده قرار میگیرد میتوان به این ترکیبها اشاره کرد:
(Dibenzodioxines Polychlorées (PCDD
(Dibenzofuranes Polychlorés (PCDF
(Biphénylés Polychlorés (PCB

(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP
(Pentachlorophénol (PCP

(Paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP
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آیا میتوان به برندهای معروف اطمینان کرد؟
تم��امش��رکتهایتولیدکنن��دهمحصولهایآرایش��ی
میخواهندمحصولیمطمئنوباکیفیتتولیدکنند.معموال
برندهای بزرگ و معروف تحت نظارتهای دقیقی هستند
و روال کار اینگونه است که تمام ترکیبهای مورد استفاده
آنهادرآزمایشگاهبررسیوتاثیرآنهابرگیرندههایهورمونی
آزمایششود .در صورتی که ترکیبهای استفادهشده در
فرموالسیون مواد آرایشی سرطانزا یا اختاللگر سیستم
غدد درونریز باشد ،فورا وارد فهرست سیاه میشود .این
شرکتهامعموالزیرنظرگروههایتحقیقاتیوسمشناسی
هستند و اگر محصولی مورد شک قرار بگیرد فرموالسیون
و تمام ترکیبهای موجود در آن ماده آزمایش میشود تا
ایمنی دوز ترکیبهای استفادهشده تایید شود .بسیاری
از گرداندگان شرکتهای آرایشی نیز خود به این مسائل
احتراممیگذارندوترکیبهایممنوعهرامصرفنمیکنند
چون پیشرفت آنها در گرو اعتماد مردم است .امروزه تنها
 40درصد محصولهای آرایشی حاوی مواد سمی است اما
ت علم بر فهرست مواد
واضح است که به مرور و با پیشرف 
سمی افزوده میشود و این مواد باید از روند تولید حذف
شوند .بهعنوان مثال برند  Orealاز سال  2010به بعد 2
ترکی��بتریکل��وزانودیایت��لفتاالترادرمحصولهای
خود استفاده نکرد .کریستین دیور ( )Diorهم در عطرها،
پارابن ،تریکلوزان BHA ،و فتاالتها را حذف کرد .البته
همیش��ه ابتدا در مورد س��می بودن یک ترکیب و وجود
آن در محصوالت آرایشی سخن به میان میآید و بعد به
کارخانجات در رابطه با ضرورت حذف آن از فرموالسیون
تولید هشدار داده میشود و شاید به همین دلیل است که

چط�ور مطمئ�ن ش�ویم ترکیبه�ای مض�ر در
محصولهای آرایشی حذف شده است؟
تمام ش��رکتهای تولیدکننده محصولهای آرایش��ی و
بهداشتی موظفاند فرموالسیون کامل محصولها را روی
بستهبندیقیدکنند.البتههنوزرویبستهبندیبسیاریاز
محصولها میتوانید ترکیبهای  DEPیا پارابن را ببینید.
انگشت اتهام در حال حاضر به سمت این محصولها نشانه
رفتهاس��ت.مش��کلاینجاس��تکهگاهیجایگزینکردن
ماده دیگری به جای ترکیبهای مضر بسیار سخت است.
مثال به جای  MITکه نوعی نگهدارنده بسیار آلرژیزا بود،
ترکیب هم مشکوک

پارابنها جایگزین شد اما حتی همین
به نظر میرسد و در حال حاضر جایگزین دیگری برای
آن وجود ندارد.
محصولهای طبیعی قابل اعتمادترند؟
محصولهای آرایشی-بهداشتی بیو بسیار محدود است و
چندبرندمخصوصآنراتولیدمیکنند.میزانترکیبهای
اختاللگر کارکرد سیستم غدد درونریز در این محصولها
کمتر و حدود  1/3درصد کل محصولهاست ،اما صددرصد
گیاه��یب��ودنی��کمحصولب��همعنیبیخطربودنآن
نیست .بهعنوان مثال عصاره گیاه گل انگشتانه که در این
محصوالتاس��تفادهمیش��ودس��میاست.ازسویدیگر،
محصولهایگیاهیهممیتوانندباعثواکنشهایشدید
پوس��تی و آلرژی ش��ود .در این محصوالت از اس��انسها و

محصوالت آرایشی را آنالین نخرید
هنگامخریدمحصوالتآرایشی-بهداشتیحتمابهفهرست
ترکیبهاآنتوجهداشتهباشید.استفادهازبرخیترکیبها
مدتهاس��ت ممنوع اعالم ش��ده و گرچه در محصوالت
آرایش��یاس��تانداردازبرندهایمعروفدیدهنمیش��وداما
در محصوالت آرایشی تقلبی که زیرزمینی تولید میشوند،
ب��هوف��وروج��وددارد.نکت��هدیگراینکهبهمحصوالتیکه
از طریق ماهواره یا آنالین در اینترنت به فروش میرسد
اعتماد نکنید .این محصوالت شاید تاثیرات قابلتوجه و
خوبی بر پوست داشته باشند اما ترکیبهای آنها مشخص
نیست .بهعنوان مثال چندی پیش کرم ضدچروکی بر پایه
سلولهای بنیادی و جنینی تولید شد که اثر فوقالعادهای
بر پوست داشت اما بهدلیل غیرانسانی بودن ،در اروپا تهیه
و فروش آن ممنوع شد .این نوع کرمها هنوز هم آنالین به
فروش میرسند .کارخانجات تولیدکننده این محصوالت
در چین و آمریکاست .در اوکراین به زنان  150دالر داده
میشود تا بدون پیشگیری باردار شوند و جنینشان را سقط
کنن��د.تفاوت��یه��من��داردک��هاینزنانبهایدزیاهپاتیت
مبتال باشند .جنین مرده این زنان به قیمت  7500دالر به
کارخانجات«جنیندرمانی»فروختهمیشودوترکیبهای
استخراجشده از این جنینها در غالب کرمهای ضدچروک
به قیمت  20هزار دالر به افرادی داده میشود که از پیری
زودرس پوستشان در هراسند!

دارو  ،لوازم آرایش

(Isomères de l’Hexachlorocyclohexane (HCH

جیوهومشتقاتآن،کادمیوم،سربومشتقاتآن،فتاالتها،
آلکیلفنولها ،PVC ،بیسفنولA

شرکتهای معروف معموال جبهه میگیرند و از روزنامهها
و مجالت و مدیر مس��ئوالن آنها گالیه میکنند که چرا
بع��دازکش��فوقب��لازاع�لامآنک��هف�لانمادهایکهدر
ترکیبهای آرایشی فالن برند موجود است ،سمی است،
ابتدا این موضوع به خود شرکتها ابالغ نمیشود و باید
در بوق و کرنا بیفتد و نام برند را لکهدار کند.

روغنهایگیاهیوالکلبهعنواننگهدارندهطبیعیاستفاده
میشود که خود میتوانند آلرژیزا باشند .البته علم مرتبا
در حال پیشرفت است و محققان ژاپنی به تازگی متیل
پاربن طبیعی یافتهاند که توس��ط زنبور تولید میش��ود و
باعث نگهداری طوالنیمدت عسل خواهد شد.

ترکیبات آرایشی در بدن ماهیها شناسایی
شد

م
حققان میگویند موفق به شناسایی ترکیبات موجود در
مواد
آ
رایشی
و
خمی
ردندا
ن
ها
در گوشت ماهیها شدهاند.
به
گفته متخصصان ،این ترکیبات به قدری کوچک
هستند
که
فیلتر
نم
ی
شوند
و
با
ورود
به
آب،
وارد
بدن
حیوانات دریایی میشوند .شما هر روز صبح بعد
از برخاستن از خواب صورتتان را با ژلهای
مخصوص شستشو م 
یشویید و مسواک
میزنید غافل از اینکه این ترکیبات ریز
پالستیکیواردآبهایزیرزمینیشده
و به راحتی از فیلترها رد میشوند و
وارد گوشت بدن ماهیها شده و مجددا
به بدن ما برمیگردند .متخصصان
میگویند تنها راه برای پیشگیری از
آلودگی محیطزیست استفاده از مواد
آرایشی طبیعی و ارگانیک است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

رصد و پایش دارو در کشور

تجربه تحریم برای پساتحریم
دکتر آیدا روشنضمیر
دارو ،همیشه جزو موارد استراتژیک در کشور بوده است .وضعیت مصرف دارو در کشور ،داروهای خاص ،مصرف منطقی دارو ،اختصاص بودجه برای
واردات دارو ،کمبودهای مقطعی ،تامین مواد اولیه دارویی ،داروهای غیرمجاز و قاچاق و ...همه و همه جزو مواردی هستند که بر وضعیت بهداشت
و سالمت افراد جامعه اثرگذار هستند .برای بررسی وضعیت بازار دارو در کشور ،باید بهصورت مداوم ،بررسی و نظارت دقیق در حوزههای مختلف
مرتبط با دارو صورت بگیرد .این نظارت و بررسی را «رصد و پایش دارو» نامیدهاند و قطعا مستلزم صرف بودجه و امکانات دستگاههای مختلف است.

یکی از اولویتهای وزارت بهداشت ،تامین اقالم دارویی
مورد نیاز در کش��ور اس��ت .یکی از س��ازمانهایی که در
ای��ن رابط��ه وظای��ف متعددی را برعهده دارد بخشهای
مختلف سازمان غذا و دارو است .بخش بازرسی ،ارزیابی
عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات س��ازمان غذا و دارو،
تامی��ن اق�لام داروی��ی اصی��ل و باکیفیت و امن و قانونی
را در صدر برنامههای خود قرار داده است .این سازمان
اعالم کرده مراجعه به مراکز غیرمجاز برای تامین نیازهای
دارویی ،فاقد وجاهت است .تهیه داروها باید از طریق
شبک ه عرضه رسمی و قانونی (داروخانههای دارای پروانه
معتبر) با نسخه پزشک انجام شود .برای جلوگیری از
کمب��ود مقطع��ی برخ��ی داروها ،رصد و پایش مس��تمر
شبکه دارویی کشور توسط وزارت بهداشت و نهادهای
وابس��ته و دانش��گاههای علوم پزش��کی و فعاالن عرصه
دارو در بخشهای تولید ،توزیع و واردات مهم است.
یکی دیگر از زیرمجموعههای سازمان غذا و دارو ،معاونت
برنامهریزی اس��ت .به کمک این مجموعهها مش��خص
میش��ود نیازهای دارویی کش��ور چیس��ت و از هر دارو،
چه میزان مورد نیاز است .به عالوه اینکه چه داروهایی
مصرف بیش��تری دارند و الزم اس��ت واردات آن انجام

کمبودهای دارویی
معاون نظارت و برنامهریزی س��ازمان غذا و دارو گفته
براساس رصد و پایش داروها ،مشخص شد هر ماه چند
قلم کمبود دارو در بازار داخلی وجود دارد اما هیچکدام
از آنها داروهای بسیار حیاتی نیستند و بسیاری از آنها
کمبودهای واقعی نیس��تند بلکه داروهایی هس��تند که
نوع داخلی آنها در بازار موجود است اما بهدلیل تجویز
پزش��ک یا اصرار بیمار،نوع خارجی تجویز میش��ود اما
ما الزم میدانیم اجازه واردات به داروهای خارجی که

دارو

راه ورود نوشابه آمریکایی به ایران باز شد
دولت آمریکا با یک قرارداد توزیع که در ماه سپتامبر
بین شرکت تولیدکننده نوشیدنی آرکای و یک شرکت
ایرانی منعقد شده ،موافقت کرد .به گزارش پایگاه خبری
گلوبال ترید مگ ،جان کری ،وزیر امور خارجه آمریکا
از س��وی وزارت امور خارجه این کش��ور با یک قرارداد
توزیع که در ماه س��پتامبر (ماه گذش��ته میالدی) بین
ش��رکت تولیدکننده نوش��یدنی آرکای و یک ش��رکت
ایرانی منعقد شده ،موافقت کرد.
صادرات نوش��یدنیهای تولیدش��ده توسط شرکتهای
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ش��ود .به عالوه ،با رصد کردن انبارهای ش��رکت پخش
دارو،میت��وانفهمی��دازه��رداروچق��درتولی��دوتوزیع
ش��دهاس��ت.براس��اسگفتهمعاونداروییس��ازمانغذا
و دارو ،برای واردات مواد اولیه دارویی ،رعایت ش��رایط
و اس��تانداردهای الزم ضروری اس��ت اما قبل از اقدام به
واردات این داروها ،خط تولید این کارخانهها باید مورد
بازدید قرار گیرد و س��پس نمونههای وارداتی براس��اس
آزمایشگاه مرجع مورد تایید قرار بگیرند .بعد از همه این
مراح��لداروه��ابای��دپ��سازتوزی��عدربازارموردرصدو
پایش قرار بگیرند تا از کیفیت آنها اطمینان حاصل شود.

معادل آنها در داخل تولید میشوند داده نشود.
گزارش��ات مربوط به کمبود داروها ،توس��ط یک س��امانه
تلفنی از طریق تماس با داروخانهها جمعآوری ش��ده
و به سازمان غذا و دارو اعالم میشود .این گزارشات از
داروخانهها به بخش کنترل بازار دارویی ارسال میشود و
داروهایی که نوع داخلی آن در بازار دارویی کشور وجود
ن��دارد ،ب��ه ص��ورت ف��وری اجازه ورود پیدا میکنند .در
همین رابطه دکتر علیرضا حسینی در سمینار مطالعات
بالینی و ایمنی داروها که چندی پیش برگزار شد اعالم
کرد کارشناسان حوزه مطالعات بالینی در سازمان غذا
و دارو ،فایلهای مربوط به مطالعات بالینی انجام شده
روی داروهای داخلی و خارجی را بررس��ی و براس��اس
کیفیت داروها ،آنها را تایید یا رد میکنند .فقط داروهایی
که پرونده آنها تایید شود مجوز ورود به بازار دارویی را
میگیرند .بعد از تایید هم ،شرکت سازنده یا واردکننده،
ملزم به رصد و گزارش عوارض جانبی دارو است و باید
به صورت دورهای دادههای مربوطه را به وزارت بهداشت
ارائه کند .در صورت مشاهده هر گونه عوارض جانبی،
پزش��کان از طریق فرمهای ویژه مورد را به مرکز ثبت
ع��وارض جانب��ی داروه��ا گ��زارش میدهند .در رابطه با

آمریکای��ی ب��ه ای��ران از دهه  1990تاکنون ممنوع بوده
اس��ت ،اما اکنون دولت آمریکا با صدور نوش��یدنیهای
تولیدی یک شرکت آمریکایی به ایران موافقت کرد.
این مجوز که از هفته گذشته اجرایی شده ،اجازه صدور
نوشابهها و آبجوهای بدون الکل تولید شرکت آمریکایی
آرکای به ایران را صادر میکند.
دیوید آنجل ،معاون امور فروش شرکت آرکای در این
باره گفت« :اکنون نوش��یدنیهای آرکای در دس��ترس
100میلیون مصرفکننده ایرانی خواهد بود».

وی افزود« :این بهنفع همه اس��ت .ما نوش��یدنیهای
شیرینمان را از آمریکا به ایران صادر خواهیم کرد .این
کار موجب ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای کارگران
آمریکایی خواهد شد و یک وضعیت برد ــ برد است».
شرکت آرکای بورجز ،که مرکز آن در ملبورن فلوریدا
قرار دارد ،نوشیدنیهای غیرالکلی تولید میکند
این خبر در حالی رس��انهای میش��ود که هنوز ماجرای
خرید  ۱۲میلیارد نخ س��یگار مارلبرو از یک ش��رکت
صهیونیس��تی برای افکار عمومی شفافس��ازی نش��ده

همین مس��ائل ،رئیس س��ازمان غذا و دارو ،اعالم کرده
هدف ما رس��یدن به خودکفایی صددرصدی در حوزه
دارو نیس��ت اما س��عی میکنیم به تراز مثبت برس��یم،
یعنی صادرات بیشتر در مقابل واردات! اکنون حدود 90
درصد داروهای مصرفی کشور ،در داخل تولید میشوند.
به عالوه ،الزم است توسعه صنعت داروسازی در کشور
«درونزا» و «بروننگر» باشد .یعنی ضمن تامین نیازهای
کشور ،باید بازار خود را در سطح بینالمللی توسعه دهیم
و در جهت ارتقای کیفیت داروی ایرانی تالش کنیم.

کاال و ارز ،بیمارستانها ،شرکتهای تولیدکننده دارو
و بیماران است .قاچاق و فروش داروهای تقلبی ،فقط
منحصر به ایران نیس��ت و اکثر کش��ورها از آن متضرر
ش��دهاند .این نوع قاچاق در کش��ورهای مختلف توس��ط
باندهای سازمانیافته انجام میشود و آنها این داروها
را از طری��ق ش��بکههای مج��ازی و اینترن��ت ب��ه فروش
میرسانند .ریسک پایین ،در کنار سود باال باعث رونق
این نوع قاچاق در جهان شده است .اغلب داروهایی که
از این طریق به فروش میرسند شامل داروهای افزایش
توان جنسی ،قرصهای الغری ،داروهای آرامبخش و
داروهای ضدسرطان بوده است .حتی شرکتهای معتبر
داروسازی هم از این عواقب در امان نماندهاند و انواع
تقلبی دارو ،با برچسب کارخانجات معروف ساخته شده
اس��ت .به همین دلیل چند ش��رکت داروس��ازی تصمیم
گرفتهان��د هم��کاری خ��ود را با پلیس بینالملل تقویت
کنن��د و ب��ه ای��ن منظور بودجه کالنی را
به آن اختصاص دادهاند.
در ای��ران ،یک��ی از راهکارهای حذف
قاچاق دارو ،اجرای طرح «برچسب
اصالت دارو» بوده اس��ت .به عالوه،
تقویت بازرسیهای ویژه ،راهاندازی
گشتهای مختلف مشترک و نظارت
مس��تمر معاونتهای غذا و دارو بر
بازار دارویی کشور هم جزو اقدامات
مهم وزارت بهداشت و سازمان غذا
و دارو محسوب میشود.

مردم میتوانند با بررسی برچسب اصالت ،فقط داروهای
مجاز را از مراکز معتبر خریداری کنند و داروهای بدون
برچس��ب را نخرند .به عالوه ،از اینترنت و ش��بکههای
ماه��وارهای خری��د نکنن��د .ب��ه این ترتیب تا حد زیادی
جلوی قاچاق و فروش داروهای تقلبی گرفته میشود.
کشورهای مختلف نیز راهکارهای مختلفی برای مبارزه
با قاچاق دارو دارند .بهعنوان مثال کشور آلمان ،به کمک
گمرک قوی خود توانسته نقش پررنگی در جلوگیری از
ف��روش داروه��ای غیرمج��از و قاچاق دارو بازی کند .در
اداره گمرک آلمان در شبانهروز حدود  40هزار مامور
کار میکنند و قوانین س��ختگیرانهای برای ورود کاال
به کشور دارند .آنها اجازه ورود کاالهای غیرمجاز را به
داخل کشور نمیدهند و حتی ورود گیاهان خاص ،دارو
و غذا برای مصارف غیرشخصی به آلمان ممنوع است.

اس��ت .در خبرها آمده بود ،وزارت صنعت بدون توجه
به هشدار دادستانی اقدام به امضای قرارداد با شرکت
فیلیپ موریس کرده و این کار کامال نقض اولویتهای
واردات در کشور محسوب میشد.
بح��ثب��رس��راعط��ایمج��وزبهیکبرندمعروفتولید
سیگار این روزها حرف و حدیثهای فراوانی را پیرامون
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت و ش��خص محمدرضا
نعمتزاده ،وزیر صنعت ایجاد کرد .هفتم آبان ماه 1393
آق��ایوزی��رب��هج��ایرئیسمرکزنظارتوبرنامهریزی

دخانیات کشور ،زیر برگه اعطای مجوز به شرکت فیلیپ
موریس را امضا کرد تا ماجرای چند ساله اعطای مجوز
به این شرکت را وارد فاز جدیدی کند.
در حال حاضر بیش��تر بازار س��یگار ایران در انحصار 3
برند کنت ،وینیستون و مارلبرو است که  2شرکت اول
با مجوز و به شکل قانونی اقدام به واردات و تولید سیگار
میکنند ،اما سیگارهای مارلبروی موجود در کشور از
راه قاچاق وارد کش��ور میش��وند .به گفته حس��ین طال،
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ساالنه

 800تریلی سیگار مارلبرو به شکل قاچاق وارد کشور
میشود و مسئوالن هیچ واکنشی نسبت به این قضیه
از خود نشان نمیدهند .سود فراوان حاصل از تجارت
این برند سیگار در کشور برخی از سودجویان را برای
دریافت مجوز تاسیس نمایندگی این شرکت در کشور
و انحصار واردات آن به نام خود از سالهای گذشته به
تکاپو انداخته است.

داروهای قاچاق و غیرمجاز
یکی دیگر از مشکالت بازار دارویی کشور ،فروش داروهای
غیرمجاز و قاچاق ،در ش��بکههای مجازی اس��ت چون
ف��روش دارو در ای��ن فضاه��ا راح��ت و س��ود ده اس��ت.
بنابراین رصد و پایش این ش��بکهها هم مهم اس��ت.
طی این بررس��یها ،باید افرادی که داروهای مجاز را
وارد کشور میکنند و میفروشند ،شناسایی شوند.
البته تولید و فروش داروهای تقلبی در همه جای جهان
وج��ود دارد و از بزرگتری��ن تجارته��ای مجرمانه دنیا
محسوب میشود .پاکستان ،سوریه ،امارات و ترکیه در
منطقه خاورمیانه بیشترین سهم تولید داروهای تقلبی
را دارن��د و متاس��فانه بای��د گف��ت داروهای تقلبی فقط
محدود به چند نوع دارو نیس��ت و همه داروها ،حتی
داروهای ارزانقیمت معمول هم ممکن اس��ت مش��ابه
تقلبی داشته باشند .در ایران ،پلیس فتا ،مسئول رصد
و پایش س��ایتهای فروش داروهای غیرمجاز اس��ت.
البته عالوه بر آن ،مبارزه با داروهای قاچاق و غیرمجاز
نیازمن��د کم��ک ق��وه قضاییه ،س��تاد مبارزه با قاچاق

دارو
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

رصد و پایش محصوالت گیاهی وارداتی

آفاتگیاهی،تهديدامنيتغذايي
محمدرضا اصغري /دكتراي بيماريهاي گياهي ،كارشناس خبره مسائل بینالمللي بهداشت گياهي سازمان حفظ نباتات
از زمانهاي بس�يار ديرين تا امروز گياهان و توليدات گياهي در معرض احتمال خطر حمله و خس�ارات آفات گياهي هس�تند .مردم مصر باس�تان
آفات گياهي را بين  10بالي العالج مانند طاعون میشمردند .در طول تاريخ ،آفات گياهي خسارات جاني ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي متعددي
را براي بشر در نقاط مختلف جهان رقم زده است .براي نمونه ،فاجعه قحطي سيبزميني در ايرلند بين سالهاي  1840تا  1845ميالدي كه مرگ
بيش از نيم ميليون و مهاجرت بيش از  2ميليون ايرلندي به آمريكاي ش�مالي را در پي داش�ت ،فاجعه قحطي برنج بين س�الهاي  1940تا 1945
ميالدي در بنگال هند که موجب مرگ حدود  10ميليون نفر بر اثر گرسنگي شد ،نابودي  160هزار هكتار باغات قهوه كشور سيالن (كه به سريالنكا
تغيير نام يافته) در سال  1875ميالدي و جايگزين شدن كشت چاي به جاي قهوه در اين كشور و صدها فاجعه ديگر.
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با وجود پيشرفت و توسعه سريع تكنولوژي و افزايش دانش
و سرعت انتقال آن طي چند دهه اخير ،خسارات اقتصادي
ناشي از آفات گياهي به منابع و توليدات گياهي حتي در
كشورهاي توسعهيافته اجتنابناپذير است .براي مثال ،با
وجودپيشرفتهترينومجهزترينسيستمحفاظتسالمت
منابع گياهي در مقابل آفات گياهي در كشور آمريكا ،مزارع
و باغات اين كشور در سالهاي اخير متحمل ميلياردها دالر
خسارت شده است .از جمله در سال  1975خسارت يك
ميليارد دالر به واسطه نابودي مزارع ذرت ،آلودگي و كاهش
شديد محصول بيش از  10ميليون جريب سطح زيركشت
گندم و جو در  3استان بين سالهاي  1993تا  1998و
پيامد آن يك ميليارد دالر خسارت به كشاورزان ،آلودگي
مزارع گندم در ايالت آريزونا و سپس چند ايالت همجوار
به آفتي به نام سياهك ناقص گندم در سال  1996منجر
به ممنوعيت خريد گندم آمريكا از طرف  50كشور از جمله
كشور چين ،بزرگترين خريدار گندم آمريكا و ضرر مالي
حدود  250ميليون دالر كاهش صادرات گندم .عالوه بر
این ،وزارت كشاورزي آمريكا حدود  45ميليون دالر هزينه

اقدامات جلوگيري از اشاعه اين آلودگي را به ديگر استانها
متحمل ش��د .از  3س��ال قبل هم آفت العالج ديگري به
نام اژدهاي زرد مركبات در حال نابودي درختان مركبات
ايالتهاي فلوريدا و كاليفرنياست كه موجب ميليونها دالر
خسارت مالي شده است.
متاسفانهآمارمدونوقابلاعتماديازخساراتاقتصاديناشي
از آلوده شدن باغات و مزارع كشور به آفات و بيماريهاي
گياهي در دست نيست .براي مثال نميتوان به آمار دقيق و
موثقي از ميلياردها ريال هزينه كه براي مبارزه با آفت كرم
ساقهخوار برنج كه در سال  1350اولين گزارش آلودگي
آن از مزارع شاليكاري استان مازندران (شهر رامسر) اعالم
ش��د تا امروز كه  44س��ال از بومي ش��دن اين آفت مزارع
برنج میگذرد ،دسترسي داشت .بهطور كلي ،هزينههاي
تحميلي به دولت بابت ريشهكني يا كاهش شدت آلودگي
آفات گياهي كه هر س��ال اكثرا از طريق واردات قانوني و
قاچاق محصوالت كش��اورزي وارد مزارع و باغات كش��ور
میشوند روند صعودي داشته است.
با جهاني ش��دن تجارت و توس��عه س��رعت و حجم ناوگان

نام آفت قرنطينه اي

جهاني تجاري و افزايش تقاضاي مصرف در كش��ورهاي
توس��عهيافته و در حال توس��عه ،جابجايي و انتقال آفات
گياهي همراه محمولههاي تجاري از زيستگاه بومي خود
به مناطق جديد سريعتر و بيشتر شده است .اين در حالي
است كه سيستمهاي جلوگيري از جابجايي و انتقال آفات
گياهي در اكثر كشورها نهتنها نتوانسته موازي و همگام
با سرعت و توسعه سيستمهاي تجاري حركت كند بلكه
در بسياري از كشورها از جمله ج.ا.ايران از سرعت آن نيز
كاس��تهش��دهاس��ت.ازطرفي،سايهوسنگينيمالحظات
اقتصاديوانگيزههايبحثانگيزمنافعتجاريومديريتهاي
مافوق خارج از سيستم حفظ نباتات توانسته بر مالحظات
بيولوژيكي فرايند احتمال خطر ورود آفت و عواقب زيانآور
و بلندمدت آن مس��لط و غالب ش��ود .در بس��ياري از موارد
تصميم نهايي درخصوص واردات محمولههاي گياهي را
به جاي اينكه فرايند تحليل احتمال خطر آفت مشخص
كند ،فرايند تحليل سياسي يا اقتصادي مشخص میكند
وش��دتوضع��فاي��نفراين��دني��زبهمي��لوارادهدولتي
بس��تگي دارد كه اداره امور كش��ور را به دس��ت میگيرد

سال و محل تاييد آلودگي

شب پره سفيد آمريكايي )aenuc airtnahpyH( mrow bew etihw naciremA

 / 1381استان گيالن

مگس زيتون )aelo arecortcaB( yfl tiurF evilO

 /1383استانهاي گيالن ،زنجان و قزوين

مگس ميوه مديترانهي )atatipac sititareC( yfl tiurF .deM

 / 1385استان مازندران

نماتد طاليي سيب زميني ()edotameN nedloG

 /1386استانهاي همدان ،اردبيل

پروانه مينوز يا بيد گوجه فرنگي )atulosba atuT( renim fael otamoT

 / 1388استان هرمزگان

گرينينگ يا اژدهاي زرد مركبات ()gnineerG surtiC

/1388استانهاي هرمزگان ،سيستان و بلوچستان
و كرمان

ويروس شاركا درختان ميوه هسته دار )suriV( xoP mulP

 /1389استان مازندران

طريقه ورود به كشور

از طريق آلودگي جنگلهاي كشورهاي
همسايه شمالي
واردات قاچاق ميوه زيتون از
سوريه
واردات مركبات از كشور مصر و
سوریه
واردات سيب زميني از كشور
پاكستان
واردات ميوه و صيفي از كشور
تركيه
واردات قاچاق نهال مركبات از
پاكستان و پرواز حشره پسيل ناقل
عامل بيماري
واردات نهال درختان ميوه هسته
دار
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و براي جلوگيري از خسارات آفات گياهي به منابع ملي
گياهي چه سياستهايي را دنبال میكند.
جمهوري اسالمي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست.
براي نمونه در دولت هشتم سنگيني فرايندهاي سياسي
موفق شد بر مالحظات بيولوژيكي و فرايند بررسي احتمال
خطرورودآفتهمراهوارداتسيبزمينيازكشورپاكستان
غلبه كند که منجر به آلودگي وس��يعي از مزارع كش��ت
سيبزميني كشور به يك آفت قرنطينهاي 2خطرناك به
نام نماتد طاليي سيبزميني شد .يكي از مولفههاي بخش
كش��اورزي قدرتمند وجود يك سيس��تم قوي حفاظت از
سالمت منابع ملي گياهي در مقابل ورود و مستقر شدن
آفات گياهي از خارج از مرزها به مزارع و باغات كشور است.
در تعريف امنيت غذايي ،3س��ازمان خواروبار و كش��اورزي
ملل متحد (فائو) تاكيد بر غذاي كافي و سالم شده است.
آفات گياهي مهمترين مانع توليد كافي و سالم مواد اوليه
غذايي هستند .از اين رو ،اكثر كشورها سيستمهاي برخورد
و مبارزه با آفات گياهي خود را از يك سيستم حفاظتي
به يك سيستم امنيتي بسيار قوي تغيير داده و با كاهش
بودجه دفاعي ،باعث افزايش بودجه سيستمهاي امنيتي
مسئول تامين امنيت غذايي شدهاند.
تقوي��ت سيس��تم جلوگي��ري از ورود و اس��تقرار عوام��ل
خسارتزاي گياهي (آفات گياهي) همراه واردات قانوني و
غيرقانوني (قاچاق) محمولههاي گياهي به عوامل تلفيقي
متعدد ذيل بستگي دارد:
مديريت قوي
در راس سيستمي كه مسئول تامين سالمت منابع گياهي
كشور است باید افرادي با دانش و تجربه و آگاهي كافي از
اهميت تامين سالمت و امنيت منابع امنيت غذايي كشور
انتخاب شوند .زماني اين مهم صورت میگيرد كه مديران
سياستگذار و تصميمگير منافع ملي كامال از اهميت و
حياتي بودن اين سيستم آگاه باشند.
براساسچارتوزارتيوزارتجهادكشاورزي،سازمانحفظ
نباتات مسئول تامين سالمت منابع گياهي كشور در مقابل
ورود و مستقر شدن آفات گياهي غيربومي در مزارع ،باغات،

مراتع ،جنگلها و مناطق توليد محصوالت گياهي تحت
كنترل (گلخانهها) است .طي  2دهه گذشته اكثر كساني
كه در راس سازمان قرار گرفتهاند به واسطه ضعف دانش
فني ،تجربه و ناآگاهي از مسائل بهداشت گياهي تاثيرگذار
درتجارتجهانيموفقنشدهاندبرفرايندهايسياسيخارج
سازمانيغالبشوندونهايتانتيجهياخروجينهاييعملكرد
آنها ورود و استقرار چند آفت گياهي قرنطينهاي در مزارع
و باغات كش��ور بوده اس��ت (جدول ) .البته در مواردي نيز
افرادي بودهاند كه موفق به مديريت و كنترل فرايندهاي
غيربيولوژيكي شوند و با بهرهگيري از مديران و كارشناسان
فني و باتجربه با صالبت از احتمال آلودگي منابع گياهي
كشورجلوگيريکردهاند.برايمثالمیتوانبهوارداتگندم
از كشور هند در  2مرحله طي سالهاي  1380و 1392
اشاره كرد كه با وجود سنگيني مالحظات اقتصادي ،و موارد
بحثانگيز تجاري متعدد خارج از سازماني ،تصميم نهايي
براساس مالحظات بيولوژيكي و با در نظر گرفتن احتمال
عواقب بلندمدت آلودگي مزارع گندم كشور به آفتي به نام
سياهك ناقص گندم كه بومي كشور هند است ،گرفته شد.
(سياهك ناقص گندم مانع بزرگ صادرات توليد مازاد گندم
هند به بازارهاي جهاني است و هيچ كشوري حاضر نيست
گندم آلوده اين كشور را خريداري كند).
قانون و مقررات
يك سيستم قوي حفاظت از سالمت منابع ملي گياهي
براي اجراي ضوابط و وظايف كاري خود بايد تكيهگاه قانوني
بسيار قويای داشته باشد .قانون و آييننامه حال حاضر
سازمان حفظ نباتات مصوب سال  1346است و تاكنون
هيچگونه اصالح يا تجديد نظري در مفاد قانوني آن انجام
نگرفته است .فقط در مواردي مفادي از آييننامه آن مورد
تجديدنظر قرار گرفته .قانون موجود قدرت اجرايي كافي
ندارد و فاقد مفاد مربوط به تخطي از قانون و مجازات است.
به عبارتي فاقد دندان است.
بازنويسي يا اصالح و تجديدنظر قانون و مقررات سيستم
حفاظت سالمت منابع ملي و توليدات گياهي بايد با رويكرد
امنيتي و تامين امنيت غذايي كشور در اولويت قرار گيرد.

شبكه رديابي ،نظارت و مراقبت آفات گياهي
هر چه سريعتر بتوان يك آفت گياهي غيربومي را رديابي،
شناس��اييوتش��خيصداد،س��ريعترمیتوانباآنمبارزه
كرد .چنين اقدامي نيازمند وجود يك شبكه قوي ،مجهز
به تكنولوژيهاي جديد ،آزمايشگاههاي مجهز تشخيص
س��ريع آفات و نيروي انس��اني خبره و آموزشديده اس��ت.
همچنينمیتوانرديابيوشناساييآفاتگياهيوخسارات
ناشي از آفات را با استفاده از ماهواره از طريق هوايي انجام
داد .بخش رديابي و شناسايي شبكه باید در سطح كشور
گس��ترده باش��د و الزاما به نيروي انس��اني زيادي نياز دارد.
يكي از گزينههاي تامين نيروي انساني شبكههاي نظارت
و مراقبت آفات گياهي ،استفاده از نيروي بسيج كشور است.
بودجه و منابع مالي كافي
سيس��تممس��ئولتامينحفاظتوامنيتس�لامتمنابع
گياهي يا به عبارتي تامين امنيت غذايي هر كشور براي
اجراي وظايف خود بايد پش��توانه مالي كافي و مس��تقل
داشته باشد .اشاره شد كه اكثر كشورها بودجه سيستمهاي
حفاظت از منابع راهبردي خود را بسيار افزايش داده حتي
باكاهشبودجهنظاميباعثافزايشبودجهامنيتيشدهاند.
 .1آفت گياهي :هر نوع ،گونه ،نژاد يا زيست گروه گياهي،
جانوري يا عامل پاتوژنيكي كه به گياه يا محصول گياهي
خسارت وارد کند( .اقتباس از استاندارد بينالمللي شماره
 5موازين بهداشت گياهي فائو سال )1999
 .2آفت قرنطينهاي :به آفتي گفته میش��ود كه هنوز
دركش��وريمش��اهدهياگزارشنش��دهاس��تيادرصورت
مشاهده فقط بخش كوچكي را آلوده کرده و ساالنه با هزينه
دولت برای جلوگيري از اشاعه و پراكنش بيشتر با آن آفت
مبارزه ميشود( .اقتباس از استاندارد بينالمللي شماره 5
موازين بهداشت گياهي فائو سال )1999
 .3امنيت غذايي« :امنيت غذايي زماني وجود دارد كه
تماممردمجهاندرتماماوقاتمتناسببانيازهاوترجيحات
غذايي ،براي داشتن يك زندگي سالم و پويا دسترسي به
غذايكافي،سالمومغذيداشتهباشند»(.اقتباسازتعريف
سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد)

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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افشایناگفتههایقاچاقمیوه؛فاجعه«قحطی»باورودآفتویرانگر«استریگا»

سیاهه آفات وارداتی

رئیس س�ازمان حفظ نباتات با بیان اینکه یکی از ش�اخههای بیوتروریس�م قاچاق میوه اس�ت ،به بیان ناگفتههایی از قاچاق میوه پرداخت و نس�بت
به فاجعه «قحطی» با ورود آفت ویرانگر «استریگا»ی غالت هشدار داد .باغستانی ،رئیس سازمان حفظ نباتات کشور که مسئولیت حفظ سالمت
نباتات و مبارزه با آفات را دارد ،از همکاران خود در دولت ،یعنی وزارت کشور انتقاد کرد که در برخورد با واردات غیرقانونی میوه جدی نیستند
و خواستار ممنوعیت واردات پیلهوری میوه شد .این مقام مسئول همچنین اعالم کرد با ادامه واردات غیرقانونی و عدم عبور میوه از فیلتر حفظ
نباتات در مرزهای کشور ،امکان آمدن قحطی ناشی از ورود آفت ویرانگر «استریگا»ی غالت وجود دارد.
محمدعل��ی باغس��تانی« :روزان��ه دهه��ا تن محصوالت
کش��اورزی خارجی به کش��ور میآید در حالی که ورود
ی��ک کیلوگ��رم از ای��ن محصوالت بدون گذر از قرنطینه
میتواند آثار فاجعهباری برای کشور داشته باشد ».وی
خاطرنش��ان ک��رد« :روزان��ه تنه��ا  40تا  50تن گردوی
با پوست از عراق و مرز پیرانشهر به کشور میآید ،اما
سالمت آن بهدلیل اینکه بهصورت پیلهوری وارد کشور
شده و مشمول قرنطینه نمیشود ،مورد تایید نیست».

کشاورزی

54ت�نمی�وهقاچ�اقدرمیادی�نمی�وهوترهب�ار
ضبط شد
رئیس س��ازمان حفظ نباتات کش��ور ادامه داد« :نیروی
انتظامی بهتازگی  54تن میوه قاچاق را بعد از ورود به
کشور و در میادین میوه و ترهبار ضبط کرد».
وی تصریح کرد« :در حالی محصوالت کشاورزی توسط
مرزنش��ینان یا بهصورت پیلهوری و قاچاق به کش��ور
میآید که بعد از ورود ،توسط وانتها ،بار زده شده و
در سطح شهر توزیع میشود».
باغس��تانی گف��ت« :بهدلی��ل اینک��ه ای��ن محصوالت از
مرزهای کش��ور و از قرنطینه س��ازمان حفظ نباتات به
کش��ور وارد نمیش��ود ،خسارتهای ملی ایجاد میکند
و این خسارتها ممکن است بهصورت مادامالعمر در
کشور باقی بماند».

خسارت  30درصدی مگس زیتون در  3استان
باغستانی تاکید کرد« :در حال حاضر مگس زیتون
در  3اس��تان زنجان ،قزوین و گیالن وجود
دارد و ب��ا مب��ارزهای ک��ه انج��ام میدهیم
میزان خسارت این محصول به 30
درصد کاهش مییابد».
ای��ن مقام مس��ئول اضافه
ک��رد« :در صورت��ی که با
مگس زیتون ،مبارزه نشود
ت��ا  90درصد زیتون کش��ور
از بی��ن م��یرود ».وی ی��ادآور

قاچاق تهدید زیستی عمومی
مدیرکل نظارت و ارزیابی فراوردههای غذایی ،آرایش��ی
و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار
ما با بیان اینکه نظارت بر مواد غذایی در  3سطح انجام
میگیرد ،گفت« :سطح اول در ارتباط با ورود مواد غذایی
به کشور است که بعضی از آنها ،مواد اولیه تولید و برخی
نیز فراوردههایی هس��تند که صرفا وارد میش��وند .یکی
از اقدامات مثبتی که در وزارت بهداش��ت انجام ش��ده
این است که فرایند ثبت را برای واردات مواد غذایی به
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کرم ساقهخوار برنج با مشروبات الکلی به کشور
آمد
رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه کرم ساقهخوار
برنج  50س��ال پیش به کش��ور آمده ،یادآور ش��د« :این
آفت کماکان در کش��ور حضور دارد و هر س��اله هزینه
زیادی برای مبارزه با آن پرداخت میش��ود ،همچنین
بخش��ی از محصوالت ما را از بین میبرد ».وی افزود:
«این آفت که هر س��اله دامان برنجکاران را میگیرد،
ناشی از واردات مشروبات الکلی قبل از پیروزی انقالب
بوده و از طریق کاه و کلش اطراف آنها (برای جلوگیری
از شکستن شیشه) به ایران آمد و تا زمانی که ما برنج
میکاریم و برای نسلهای آینده باقی میماند».

ش��د« :هر س��اله برای مبارزه با مگس زیتون ،به س��تاد
بحران کش��ور میرویم و بودجه اندکی را برای مبارزه
دریافت میکنیم .در صورتی که این کار انجام نش��ود
خس��ارت جبرانناپذیری بر محصوالت کش��اورزان
وارد میشود».

کش��ور الزامی کردهایم .به این معنا که هر ماده غذایی
که قصد ورود به کشور را داشته باشد ،باید حتما منابع
تولیدکننده و محصول تولیدی آن در وزارت بهداش��ت
ثبت شود و جنبههای بهداشتی و فنی آن مورد توجه و
تایید وزارت بهداشت قرار گیرد ».هدایت حسینی ادامه
داد« :س��طح دوم نظارت و کنترل ما بر واحدهای تولید
مواد غذایی اس��ت که همکاران ما در سراس��ر کش��ور با
بازرس��یهای بدون هماهنگی و مراقبتهایی که دارند،

واحدهای تولیدکننده مواد غذایی را بهصورت مس��تمر
پایش میکنند .نظارت بر مواد اولیه مورد اس��تفاده در
صنایع غذایی ،نظارت بر شرایط فنی بهداشتی تولید و
کنترل کیفیت محصول نهایی در بازرسیها مورد تایید
قرار میگیرد و اگر نواقصی در این زمینه باش��د ،حتما
مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا در اسرع وقت حل
ش��ود ».وی س��طح س��وم نظارت را کنترل محصوالت در
سطح عرضه دانست و خاطرنشان کرد« :ما بهعنوان یک
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از
یک�ی
ش�ا خه ها ی
بیوتروریس�م دنیا،
ص�ادرات می�وه
است
با غس��تا نی
ب��ا بی��ان
اینک��ه یک��ی از
شاخههای بیوتروریسم
در دنی��ا مربوط به همین
مش��کل واردات غیرقانونی
محصوالت کش��اورزی است،
افزود« :در صورتی که آفاتی
بهدلیل عدم

مصرفکننده در وزارت بهداشت برنامهای را تحت عنوان
کنترل محصوالت در سطح عرضه یا پیاماس داریم که
محصوالت غذایی مختلف را از بازار خریداری میکنیم.
این محصوالت در آزمایشگاه کنترل کیفیت مورد ارزیابی و
آزمون قرار میگیرد و اطمینان پیدا میکنیم که آن ماده
غذایی که مورد مصرف مردم قرار میگیرد از سالمت و
ایمنی کافی برخوردار است ».وی در پایان تصریح کرد:
«متاسفانهدرحوزهفراوردههایغذایی،آرایشیوبهداشتی

ورود آفت استریگا به کشور قحطی ایجاد میکند
رئیس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد« :یکی از دالیل
قحطی که در برخی از کشورهای آفریقایی شاهد هستیم،
آفت «استریگا»ست که اگر به کشور ما نیز وارد شود
تولید گندم و غالت ما را تهدید میکند اما ،ما واردات
غیرقانونی و پیلهوری میوه را شوخی گرفتهایم».
وی یادآور شد« :آفت استریگا محصوالتی مانند ذرت،
برج ،گندم و اکثر غالت را از بین میبرد اما جای شکر
دارد که ما در کشور با این آفت روبرو نیستیم».
مسئوالن در مبارزه با قاچاق میوه جدی نیستند
باغس��تانی تصری��ح ک��رد« :این آف��ت بهطور معمول از
طریق واردات بذر غالت به کش��ورها وارد میش��ود که
آثار خانمانسوزی نیز به جای میگذارد».
وی گفت« :در حالی که محصوالتی مانند گردو ،بادام،
کش��مش ،میوه و ...به کش��ور وارد میش��ود که مقام
معظم رهبری در دیدار با مسئوالن تاکید کردند جلوی
واردات میوه به کش��ور گرفته ش��ود ،اما ما در این کار
جدی نبودهایم».
باید جلوی واردات پیلهوری میوه گرفته شود
این مقام مس��ئول یادآور ش��د« :در این ارتباط باید
اس��تانداریهای منطق��ه و مرزبان��ی حساس��یت
بیشتری نشان دهند و جلوی واردات پیلهوری
محصوالت کشاورزی گرفته شود .همچنین
واردات پیلهوری محصوالت کشاورزی کال
ممنوع باشد».
وی اب��راز ک��رد« :م��ا در این زمینه
به بخشهای مختلف از جمله
وزارت کشور نامه نوشتهایم
ام��ا نتیج��های را در پی
نداشت».

در کنار و به موازات واردات قانونی ،واردات غیرقانونی هم
داریم .وارداتی که از کانال کنترلی ما گذر نمیکند .قطعا
ای��نمحص��والتازآنج��اک��هماهیچکنترلیرویکاالی
قاچاق نداریم ،مورد تایید ما نیستند».
نتیجهاینکهتهديداتزيستيكهامروزهبهعنوانسالحهاي
كش��تارجمع��يم��وردتوج��هق��رارگرفته،بهيكتهديد
عمومي تبديل ش��ده و هر آن ممكن اس��ت س�لامت و
زندگ��يش��هروندانبيدف��اعرادرمع��رضتهديدجدي

محموله بزرگ مرکبات قاچاق شناسایی شد
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه اخیرا
یکی از محمولههای بزرگ مرکبات شناس��ایی ش��د،
تصریح کرد« :این محموله از ترکیه و با واس��طه عراق
از مرز پیرانشهر به کشور آمده بود که در خرداد ماه با
همکاری نیروی انتظامی بازگردانده ش��د .این محموله
شامل  2هزار و  500تن پرتقال بود».
باغس��تانی گف��ت« :در ح��ال حاض��ر تنها به  4محصول
انبه ،موز ،آناناس و نارگیل مجوز واردات داده میشود
که از طریق قرنطینه حفظ نباتات در مرزهای کشور،
اجازه ورود دارند ».وی افزود« :میان همین میوههایی
که بهصورت قانونی به کشور وارد میشود ،نیز شاهد
آفات بودهایم که با مشاهده ،آن را به کشور ارسالکننده
ع��ودت دادهای��م ».ای��ن مق��ام مس��ئول با بیان اینکه در
مواردی مش��اهده ش��ده انبههایی که از پاکس��تان وارد
کشور میشود ،دارای مگس میوهاند ،اظهار داشت« :این
موارد را ماموران ما شناسایی کردهاند و از ورود آنها به
کشور جلوگیری میشود ».وی گفت« :با وجود اینکه
سازمان حفظ نباتات با فقر بودجهای مواجه است72 ،
پست دارد که در صورت ورود محصوالت کشاورزی از
این مسیرها خسارت آفات بهشدت کاهش مییابد».
وی همچنین درباره اقدامات این سازمان برای مبارزه
با آفات تاکید کرد« :در صورتی که مبارزه با آفات در
کش��ور انجام نش��ود ،س��االنه  40درصد از محصوالت
کشاورزی خود را از دست میدهیم اما در حال حاضر
براس��اس این مبارزات ،س��االنه این رقم به  15درصد
کاهش مییابد ».باغستانی در پایان گفت« :در برخی
موارد مبارزات ما جواب نمیدهد و درخت باید از ریشه
قطع شود بهطوری که جاروک لیموترش در هرمزگان
15ه��زار هکت��ار از باغ��ات را از بی��ن ب��رده و تقریبا دیگر
درخت لیموترشی در منطقه وجود ندارد».
منبع:خبرگزاری تسنیم

کشاورزی

طغیان آفت سیب در سردشت
باغستانی تصریح کرد« :وقتی یک محصول مانند گردو
به کشور میآید ،بهدلیل اینکه نمیدانیم از کجا آمده
و ممکن اس��ت حامل چه بیماریهایی باش��د ،امکان
دارد عالوه بر آسیب به درختان گردو به سایر نباتات
و محصوالت کشاورزی نیز خسارت جبرانناپذیری وارد
کند ».وی گفت« :امروز نیز متاسفانه طغیان آفت در
باغات سیب سردشت را شاهد هستیم که این امر ناشی
از واردات پیلهوری میوه
از غرب کشور است».

قرنطینه میوه وارد شود ،گویا یک مساله امنیتی برای
کشور ایجاد شده است».

مرکبات هنوز هم در بازار هست اما وزارت جهاد
کشاورزی مجوز نداده است
باغستانی یادآور شد« :هنوز چند ماه از سال نگذشته،
شاهد حضور مرکبات خارجی در بازار مصرف هستیم،
در حالی که وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه مجوزی
برای واردات مرکبات نداده است».

قرار دهد .در وقوع تهديدات زيس��تي تش��خيص درس��ت
و بهموقع و مقابله س��ريع ميتواند منجر به حفظ منابع
و زيرس��اختهاي حياتي كش��ور ،اعم از منابع انس��اني و
زيرساختهاي اقتصادي و جلوگيري از وقوع بحرانهاي
زيس��تي ش��ود كه الزمه اين امر ش��ناخت ابعاد مختلف
تهديدات زيس��تي بهويژه اش��كال نوين و نوظهور و نيز
ايجاد و بهروزرساني توانمنديهاي الزم در چرخه پدافند
زيستي در كشور است.
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رصدوپایشتهدیداتزیستیدرصنعتگردشگری

هتلها هدف بیوتروریسم
دکتر فاطمه خالقی
 )1از زمانی که یک رشته حمالت همزمان مسلحانه در  ۲۶نوامبر  ۲۰۰۸در شهر بمبئی هندوستان ،موجب کشته شدن بیش از  ۱۹۵نفر شد ،مدتها میگذرد.
در این حمله دستکم  ۱۰منطقه در این شهر مورد حمله قرار گرفتند .پایانه چاتراپاتی شیواجی ،هتلهای مجلل مانند هتل تاریخی تاج محل و هتل پنجستاره
اوبروی ،یک بیمارستان ،یک مرکز یهودیان ،یک سینما ،یک بار و اداره پلیس و چند مرکز اداری-تجاری دیگر از این جمل ه بودند .همان موقع بسیاری
از رسانههای غربی ،انتخاب مکانهای گردشگری را برای انجام عملیات تروریستی بررسی و تحلیل کردند .برخی تداوم این حمالت را ضربه به صنعت
توریسمجهانی تلقی میکردند .در حالی روز جهانی جهانگردی در ایران جشن گرفته شد که شعار روز جهاني گردشگري امسال « 1ميليارد گردشگر1 ،
ميليارد فرصت» ،شعار هوشمندانهاي است كه باعث توجه بيش از حد به آثار گردشگري در توسعه ميشود .اين شعار در سازمان ميراث فرهنگي،صنايع
دستي و گردشگري ،هر گردشگر يك فرصت براي آشنايي با ايران انتخاب شده است .فرصتهايي كه بايد قدر دانسته شود و نهايت استفاده را از آن برد.
میدانیم براساس سند چشمانداز  20ساله ،سهم ايران از
ش��مار گردش��گران جهاني باید از  9صدم درصد در س��ال
 83به  5/1درصد در سال  1404سال پاياني چشمانداز
افزايش يابد ،يعني حدود  20ميليون نفر گردش��گر در
سال  .1404اين در حالي است كه با وجود ظرفيتهاي
باالي تاريخي ،فرهنگي و طبيعي و تنوع اقليمي و وجود
جاذبههاي ملموس و ناملموس متعدد ،گردشگري ايران
در فاصله سالهاي  83تا  92رشد قابلقبولي نداشته و از
اهداف چشمانداز  20ساله توسعه عقب هستيم.
طبق آخرين آمار س��ازمان جهاني گردش��گري ،در س��ال
 2014سهم ايران از گردشگران خارجي حدود  5ميليون
و  44هزار گردش��گر بوده كه رش��د متوس��ط س��االنه 12
درصدي را در  2س��ال گذش��ته نش��ان ميدهد .اين روند
براي اولين بار ايران را در رديف  47كشور برتر از لحاظ
گردش��گر ورودي در دنيا قرار داده و اين در حالي اس��ت
كه روند رشد گردشگري در قاره آسيا ساالنه  0/5درصد
و در جهان  4/6درصد بوده است.
سریال،24دوازدهسالقبلیکرئیسجمهورسیاهپوست

رصد و پایش حمالت بیوتروریستی
از  11س��پتامبر س��ال  2001ایالت متحده آمریکا خطر
تروریس��م بینالمللی را تش��خیص داد و غربالگری برای
شناس��ایی (رص��د و پای��ش) خطرهای احتمالی حمالت
تروریس��تی را در دس��تور کار خود قرار داد .خطر حمله
تروریستی در یک هتل را همواره پایین ارزیابی کردهاند ولی
در موضوع حمله تروریستی به هتلها معموال عواقب حمله

بهداشت

مسمومیت مرگبار جنجالی
خرداد ماه امسال حادثهای رابطه پرتنش ایران و عربستان
را وارد فاز تازهای کرد .ماجرا از صبح روز دوش��نبه 18
خرداد ماه و از لحظهای آغاز ش��د که عالئم س��رگیجه،
استفراغ ،تهوع و افت فشار خون ،تعدادی از زائران حرم
رضوی را روانه بیمارس��تان امام رضا(ع) در مش��هد کرد.
زائرانی که البته هیچیک از آنها ایرانی نبودند و بیخبر از
حادثه تلخی که انتظارشان را میکشد ،در قالب یک تور
زیارتی-سیاحتی  60نفری ،از کشور عربستان به مشهد
سفر و در هتل نوساز  3ستاره توحید واقع در خیابان امام
رضا(ع) که از آنجا با یک پیادهروی  5دقیقهای میتوان به
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را برای آمریکا انتخاب کرده بود .انتخابی که کمتر از  5سال
از گذشت آن در دنیای واقعی سیاست ب ه وقوع پیوست.
رئیسجمهور بعدی سریال نیز یک زن سفیدپوست بود!
حال در همین س��ریال و خواهرخوانده آن یعنی س��ریال
سرزمینمادرییاهمانهوملند()homelandآمریکایی
چندی اس��ت قس��متهایی به نمایش درآمده که در آنها
گردش��گران ،اغلب توریس��تهای مسلمان هستند که به
بیماری واگیردار و خطرناک مبتال هستند .آنها با منفجر
کردن خود عالوه براز بین بردن اهداف خود ،با پراکنده
شدن خون و بقایای اجسادشان میتوانند یک همهگیری
میکروبی یا ویروسی را ایجاد و منتشر کنند.
به این بهانه میخواهیم برخی از تهدیدات و فرصتهای
پیش رو را از منابع غربی جستجو کنیم.
.1براساسگزارشunwtoدرسال2014تعدادگردشگران
ب��ه 1ميلي��اردو 200ميلي��وننف��روگردشماليحاصله
به يك تريليون و  245ميليارد دالر در سال رسيده است
و طبق پيشبينيهاي اين سازمان در سال  2020به 1
میلیارد و  600میلیون نفر و در سال  2030به يك ميليارد

و  800ميليون نفر خواهد رسيد.
 .2طبق آخرين آمار سازمان جهاني گردشگري ،اعالم
شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران
در سال  2014سهم ايران از گردشگران خارجي حدود 5
ميليون و  44هزار گردشگر بوده كه رشد متوسط ساالنه
 12درصدي را در  2سال گذشته نشان ميدهد .اين روند
براي اولين بار ايران را در رديف  47كشور برتر از لحاظ
گردشگر ورودي در دنيا قرار داده و اين درحالي است كه
روند رشد گردشگري در قاره آسيا ساالنه 0/5درصد و در
جهان  4/6درصد بوده است.

حرم رسید ،اقامت کردند .شرایط اما آنگونه که مینمود،
پی��شنرف��تو33نف��رازآنه��اش��امل10ک��ودک9،زن
و  14مرد دچار عالئم مذکور ش��دند و بهدلیل وخامت
وضعیت جسمانی ،مورد مراقبت و آزمایش قرار گرفتند.
با وجود تالش پزش��کان ابتدا  3نفر از آنها ش��امل یک
نوج��وان و  2ک��ودک ف��وت کردند .س��پس رئیس بخش
مسمومان بیمارستان امام رضا(ع) از وخامت حال یکی
دیگر از مسمومان خبر داد و متاسفانه بهدنبال آن نفر
چهارم نیز فوت کرد .قضیه از همان ابتدا مشکوک بود و
اوضاع روابط بینالملل ایران در منطقه و خصوصا ارتباط

دیپلماتیک با عربستان بر حساسیت ماجراافزود .اگرچه
متولیان این هتل از پاسخگویی به هر گونه سوال درباره
علت وقوع این حادثه خودداری کردند ،اما برخی مسئوالن
ک��هب��هاهمی��تای��نموضوعواقفبودند،خیلیزودوارد
عمل شدند و سعی کردند افکار عمومی را بیخبر نگذارند.
دادستان عمومی و انقالب مشهد علت ماجرا را در دست
بررسی قرارداده و از همان ابتدا با تاکید بر اینکه در بررسی
ل بر عمدی بودن این اتفاق به دس��ت
اولیه ،مدارکی دا 
نیام��ده،ضم��نردفرضی��همصرفغذایمس��موم،علت
اصلی بروز این حادثه را سمپاشی طبقه باالی اتاقهای

از میزان خرابی و کشتاری که میتواند به بار بیاورد بیشتر
است .از این رو ،هتلداران برای درک درست از خطرهای
احتمالی تروریستی و حمایت از مهمانان و کارکنان هتل
باید آموزشهای مناسب بر مبنای بدبینانهترین سناریوها
برای مقابله با خطرهای تروریستی احتمالی دیده باشند.
تروریستها اغلب به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه
هستند .آنها برای دستیابی به این هدف معموال از انفجار
و خشونت عریان برای رساندن پیام خود به تمام جهان
استفاده میکنند .هتلها برای رساندن پیام تروریستها به
تمام جهان مکان بسیار مناسبی هستند .با توجه به حضور
مردم از گوش��ه و کنار دنیا در یک مکان ،هتلها از این
جهت هدف مناسب و آرمانی برای تروریستها محسوب
می شوند .اگرچه انفجار بیشترین نوع حمله تروریستی

تاکنون بودهاست ،اما سالحهای بیولوژیکی از توان بالقوه
بسیار باالیی برای تبدیل شدن به سالح اول تروریستها
برخوردار هس��تند بهخصوص اگر تروریس��تها به عوامل
بیولوژیکی که توسط هوا پراکنده میشوند دست یابند ،با
دستکاری و قراردادن عامل مهاجم و بیماریزا در سیستم
تهویه مطبوع یا رهاسازی در منبع آب قادر خواهند بود
هزینه مالی و انسانی حمالت خود را کاهش دهند .یکی
از بهترین مکانها برای آزمودن این شیوه حمله تروریستی
هتلها هستند .در هتلها همیشه افرادی از سایر نقاط
دنیا س��اکن هس��تند .خدمات هتلها معموال در اختیار
مشتریان ،شرکتها و اجالسهای بینالمللی است .میان
این افراد همواره کسانی هستند که گروههای تروریستی
بخشی یا نمادی از دشمن برای آنهاست.

هت��لمح��لاقام��تای��نزائراناعالمکرد.صادقیبابیان
اینکه سایر این بیماران ،هماینک در بخش مراقبتهای
ویژه بیمارستان امام رضا(ع) بستری هستند ،گفت« :در
این خصوص پروندهای در دادگستری مشهد تشکیل و
بازپرس ویژهای تعیین شده تا تمام جوانب و احتماالت
این حادثه را بهس��رعت بررس��ی کند ».خبر بهزودی
مخابره شد و مسئول سرکنسولگری عربستان در مشهد
از جمله افرادی بود که از زائران عربستانی مسمومشده
و بستری در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد عیادت کرد.
عبدا ...الحمرانی ضمن عیادت ،از مسئوالن این بیمارستان

بهدلیل تالش برای نجات جان زائران عربستانی بستری
قدردانی کرد.
وزیربهداشتدرجمعخبرنگاران،علتحادثهرخدادهبرای
زائران عربستانی در مشهد را استفاده از سم در اتاقهای
هتل آنها عنوان کرد « :این سم براساس گزارش معاونت
بهداشتی در نمونه خون زائران مشاهده و بنابراین عالئم
مس��مومیت تایید ش��د .بهطور قطع دستگاههای نظارتی
وارد عمل میش��وند تا مش��خص ش��ود این حادثه عمدی
بوده است یا نه ».وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه
آزمایشهای الزم از همه موارد مورد استفاده زائران ازجمله

هتلها معموال حامل نام و برند تجاری و بینالمللی هستند.
این عامل هم میتواند هتل را به هدف حمله تبدیل کند
و هم از میزان نفوذ برند تجاری هتل در رس��اندن پیام
تروریستی استفاده میکنند.
نکته مهم این است که دستورالعمل امنیتی و یکپارچه
برای هماهنگس��ازی مدیران امنیتی هتلها با ماموران
امنیتی هنوز به صورت گس��ترده و توس��عهیافته به کار
گرفته نمیشود .این دستورالعملها برای حمله بیولوژیکی
هنوز کامال روشن و شفاف نیست .از آنجا که گایدالین یا
گامهای توصیهشده برای مقابله در حوزه ایجاد و ارتقای
تامین امنیت هتلها در مقابل حمالت بیولوژیکی ،نیازمند
اصالح و بهبود است ،برای تهیه یک دستورالعمل استاندارد
درای��نزمین��ه،محقق��انای��نمقالهمطالعهایبرمبنای
جمعآوری نظرات کارکنان امنیتی هتلها طراحی کردند.
نویسندگان این مقاله از روش علمی دلفی برای جمعآوری
نظراتکارکنانامنیتیهتلهااستفادهکردهاند.سوالهایی
از مدیران امنیتی هتلهای مختلف پرسیده شده است.
سوالها حول محور پیداکردن معیارهایی برای شناسایی
و تش��خیص (رصد و پایش) حمله بیولوژیکی در هتل،
مدیری��تبح��رانوکارهای��یکهمدیریتوکارکنانهتل
در حمله بیولوژیکی میتوانند و باید انجام دهندو طراحی
مدلهای اندازهگیری میزان خطر و آمادگی برای مقابله با
بیوتروریسم تمرکز داشتند.
اطالعات جمعآوریشده به گونهای مورد تجزیه و تحلیل
و نتیجهگیری قرارگرفته که منجر به ایجاد فهرست تعیین
راهکارهای مقابله و تهیه راهکار و دستورالعمل مناسب
میشود.اینمطالعههمچنینمیتواندبهعنوانیکمطالعه
پایه برای استانداردسازی اصول و قوانین امنیتی هتلها در
مقابلهباجملههایتروریستیبیولوژیکیبهکاررود.اینیکی
از اولین مطالعات و بررسیها برای تهیه یک دستورالعمل
استاندارد در صنعت هتلداری است .این مطالعه بهعنوان
پایه اولیه برای مطالعات بعدی این زمینه تلقی میشود.
این ترجمه با لغات کلیدی بیوتروریسم ،امنیت هتلها،
مدیریتخطرجستجوشدهاست.اینترجمهازخالصهمقاله

بهداشت
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برداشته شده است.

منبع :نویسنده دکتر کارول کلیتزکی ،دانشگاه ایالتی آیوا

مواد غذایی ،اتاق و وسایل آنها انجام شده ،تصریح کرد:
«این آزمایشها از تمام جنبهها از جمله سمشناس��ی و
وجود ویروس ابوال و کرونا که زمانی در عربستان شایع
بود ،صورت گرفته اس��ت .در نهایت مش��خص ش��د علت
حادثه استفاده از موادی بوده که بهعنوان سم در فضای
اتاقها مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به اینکه در اتاق
بسته بوده از طریق استنشاق وارد خون آنها شده است».
رئیس سازمان غذا و دارو نیز در میان خبرنگاران با تاکید
بر اینکه در هتل آپارتمان زائران عربستانی مسمومشده،
از سم غیرمجاز استفاده شدهبود».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

اعتراف مسئوالن به وجود نداشتن متولی واحد در عرصه نظارت بر تولید مواد غذایی

غذا ،موضوع فرابخشی است
محسن طاهرمیرزایی

بررسیهای مختلف حکایت از وجود یک رابطه مستقیم میان مصرف غذاهای ناسالم و افزایش بار بیماریها دارد .به این دلیل ایمنی غذا ،همواره یکی
از مهمترین دغدغهها و دلنگرانیهای دولتها در قبال سالمت مردم بوده است ،اما گویا در ایران نظارتبر مواد غذایی آنچنان که باید بر مبنای اصول
ت بر فراوردههای غذایی،
حرفهای انجام نمیگیرد .یکی از دالیل عمده این معضل کمبود نیروی متخصص در این زمینه است ،کما اینکه مدیرکل نظار 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تعداد ماموران نظارتبر غذای وزارت بهداشت را  850نفر عنوان کرد .بهطور کلی ،آالیندههای مواد غذایی به
آن گروه از ترکیباتی میگویند که خواسته یا ناخواسته از طبیعت یا بهوسیله اعمال عملیات حین کاشت ،داشت ،برداشت ،فرایندهای پس از برداشت،
فراوری ،بس�تهبندی ،نگهداری و حتی هنگام عرضه ،فروش و مصرف موادغذایی توس�ط انس�ان و از راه بهکارگیری مواد و ابزار به زنجیره غذایی او راه
مییابند .این را مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو گفت و ادامه داد« :مطالعاتی که طی سالهای مختلف در زمینه آلودگیهای میکروبی و
شیمیایی مواد غذایی در کشور انجام شده ،بیانگر چالشهای جدی در وضع سالمت مواد غذایی است .از طرف دیگر ،محصوالت کشاورزی در ایران بدون
شناسنامه عرضه میشوند و به همین دلیل امکان رهگیری این محصوالت وجود ندارد ».این مسال ه را وزیر بهداشت نیز پذیرفت و در جمع خبرنگاران
ت بر مواد غذایی بسیار ضعیف هستیم».
گفت« :در حوزه نظار 

غذا
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یک متخصص اپیدمیولوژی تغذیه معتقد اس��ت یکی از
اشتباهاتبزرگوزارتبهداشتایناستکهنظارتبرتغذیه
را یکسان با نظارت بر غذا میپندارد .ربابه شیخاالسالم در
گفتوگو با خبرنگار ما گفت« :وقتی از ایمنی غذا صحبت
میکنیم به این معناست که خیال مصرفکننده آسوده
باشد و بداند نیروهایی در این کشور حقوق میگیرند تا از
خاک و مزرعه تا سفره آنها را بهصورت یک زنجیره پیوسته
نظارت کنند .در بدنه وزارت بهداشت نهادی تحتعنوان
اداره نظارت بر مواد غذایی وجود دارد که زیر نظر سازمان
غذا و دارو فعالیت میکند .در همه جای دنیا سازمان غذا
و دارو یک جا قرار دارد ،در حالی که خیلی از مسئوالن و
پزشکان کشور ما نمیدانند که اصال چرا غذا و دارو یک
جا بوده و چرا به این دو نگاه یکس��ان میکنند ».وی با
اشاره به اهمیت سالمت غذای مصرفی ،تاکید کرد« :این
غذا باید تحت نظارت و کنترل باشد تا اطمینان حاصل
شود که آلودگی شیمیایی ،میکروبی ،ویروسی و رادیواکتیو
ندارد و در یک محیط پاک تولید شده است».
شیخاالسالم ادامه داد« :حتی بستهبندی غذا باید فارغ از
آلودگی باشد و اگر بهصورت کنسرو شده است ،توجه به
رنگ داخل قوطی کنسرو ،از این نظر که به غذا آلودگی
میرساند یا نه ،اهمیت دارد .بنابراین نظارت شامل مزرعه
نیز میشود ».وی با تاکیدبر اهمیت چگونگی مراقبت از
خاک ،تصریح کرد« :اینکه آیا خاک درمان میش��ود؟ و
آیا به شکل اصولی کود و سمپاشی میشود؟ بسیار مهم
اس��تکهمتاس��فانهدرکش��ورمابهطورکلیمردوداس��ت
چراکه نظارتکنندگان ما در وزارتخانههای مختلف پخش
هستند .مثال مسئول نظارت بر ماهی ،اداره شیالت است که
زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است .مسئول نظارت
بر عسل ،لبنیات و گوشت سازمان دامپزشکی است .در
حالی که هیچیک از این س��ازمانها جلس��ات مش��ترک،

نگاه مش��ترک و تعامل س��ازنده در راس��تای تکمیل این
زنجیره ندارند ».وی ادامه داد« :اگر خاک کشور فاقد ید
یا روی باشد ،باید این مواد به یک ماده غذایی اضافه شود.
اگر خاک از طریق کودهای نیتراته عاری از مواد مغذی
ش��ده باش��د ،با افزایش نیترات مواد غذایی ،احتمال ابتال
به بیماریهایی مثل سرطان نیز باال میرود .بنابراین باید
پرسید چه سازوکاری وجود دارد که از این زنجیره مراقبت
ن بر غذا از خاک تا سلول چه کسانی هستند؟»
کند و ناظرا 
این متخصص اپیدمیولوژی تغذیه با بیان اینکه اداره نظارت
بر غذا و دارو بهدلیل لزوم استفاده از آزمایشگاههای مجهز
معموالبهصورتمشترکفعالیتمیکند،خاطرنشانکرد:
«این نوع صرفهجویی منطقی و در هم ه جای دنیا مرسوم
است اما ناظران غذا و ناظران دارو تفاوت دارند و این ناظران
از شبکههایی برخوردارند که عهدهدار مراقبت از سالمت
مردم هستند ».وی اضافه کرد« :ما برای پیشگیری از بروز
جنگ برنامههای زیادی داریم در حالی که دش��منان از
طریقبیوتروریسمموادغذاییآلوده،خیلیراحتمیتوانند
کشور را تهدید کنند و متاسفانه کسی نیست که قاچاق را
کنترل کند ».وی ادامه داد« :در حال حاضر اداره نظارت بر
مواد غذایی ما تنها غذاهایی را کنترل میکند که توسط
صنعت تولید و بهشکل بستهبندی در فروشگاهها عرضه
میشود اما آیا موادی مانند لپه ،لوبیا ،برنج و نان که بدون
بستهبندی هستند نیز نظارت میشوند؟»
نظارتها به صورت سیستماتیک انجام میگیرد
اما کارش��ناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت
در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه هر فرایندی
امکان رشد و دستیابی به نقطه مطلوبتر دارد ،گفت« :ما
ادعا نداریم که نظارتهایمان بهصورت کامل و صددرصد
مطلوب است و طبیعتا در زنجیره نظارت بر مواد غذایی

نواقصی در کل کشور داریم اما به این معنا نیست که اساسا
نظارتی انجام نمیگیرد ».فرید نوبختحقیقی ادامه داد:
«وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بهعنوان بخشی از
وزارت بهداش��ت متولی نظارت بر س�لامت مواد غذایی از
زمانی که غذا برای فراوری وارد کارخانه میشود تا زمانی
که محصول از کارخانه خارج میشود ،هستند .در سطح
توزیع نیز مرکز سالمت محیط و کار یعنی بهداشت محیط
وزارت بهداشت متولی نظارت است که نظارت در سطح
عرضه مواد غذایی بهصورت بستهبندیشده یا غیر از آن را
برعهده دارد ».وی با تاکیدبر اینکه وزارت بهداشت وظیفه
خود را با تمام تنگناها بهخوبی انجام میدهد ،خاطرنشان
کرد«:همکارانمانیزدرسایرسازمانهامثلجهادکشاورزی
یا دامپزشکی تالش خود را انجام میدهند و بهعنوان مثال
بر نحوه استفاده از سموم در مزارع کشاورزی نظارت دارند.
طبق اطالعات در دست ما که ناشی از برگزاری جلسات
مشترک بین وزارتخانههای درگیر این موضوع است ،این
سازمانها نیز تالش خود را میکنند و البته ادعای انجام
درست و کامل آن را ندارند».
حقیقی با اشاره به اینکه نظارتها به صورت سیستماتیک
انجام میگیرد ،تصریح کرد« :مردم میتوانند با اطمینان
کاملبهمحتویاتبرچسبهایالصاقشدهرویبستهبندی
محصوالت غذایی اعتماد کنند ».وی با بیان اینکه بحث
تغذیه در حوزه بهداشت و درمان قرار میگیرد و جدا از
غذاس��ت ،تصریح کرد« :اینکه بتوانیم نظارتها را پیش
از ورود مواد اولیه به کارخانه برعهده سازمان غذا و دارو
قرار دهیم غیراصولی است و قابلیت اجرایی ندارد .چراکه
امکانات ،شرح وظایف و حدود اختیارات هر سازمان تعریف
شده اما میتوان در جهت ایجاد هماهنگیهای کامل بین
سازمانهایمختلفیکهدستاندرکارایننظارتهاهستند،
تالش کرد و از طریق ایجاد کمیتهها و سازوکارهای اجرایی

مشترکبهآندستیافت».اینکارشناساضافهکرد«:یکی
ازپیشنهاداتماانسجامبیشتراینهماهنگیهاست.دیدگاه
دیگر که در تمام دنیا نیز اجرا میشود این است که تمام
دستگاههای دخیل از طریق هماهنگیها و همکاریهای
بینبخشیبسیارمنسجم،نظارتهاراانجامدهند.کمااینکه
هماکنون هماهنگیهای بینبخشی بسیاری از نظامهای
مترقی سالمت در سراسر جهان تقویت شده است».
با کمی دقت در نظرات کارشناسان این حوزه ،میتوان به
ضعف نظارت بر فرایند تولید مواد غذایی پی برد و اینجاست
که جای خالی یک نهاد حاکمیتی مانند پدافند غیرعامل
به خوبی احس��اس میش��ود .مس��الهای که مسئوالن این
حوزه نیز آن را قبول دارند.
نظارت یک امر فرابخشی است
در این میان رئیس سازمان غذا و دارو نیز نظارت را یک
امر فرابخشی میداند .رسول دیناروند با بیان اینکه موضوع
نظارت بر ایمنی و سالمت غذا یک موضوع فرابخشی است
و تنها به وزارت بهداش��ت مرتبط نمیش��ود ،گفت« :اگر
س�لامت غذا رعایت نش��ود صدها مورد بیماری از اس��هال
گرفته تا سرطانها ممکن است بروز کند ».وی با اشاره
به اینکه ایمنی و س�لامت غذا صرفا در حوزه س�لامت
موثر نیست ،تصریح کرد« :این مساله در توسعه اقتصاد،
صادرات ،توریسم و ...نیز از اهمیت باالیی برخوردار است».
رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد« :سازمان جهانی
بهداش��تدرکن��ارفائ��ومق��ررکردهتمامتصمیماتباید
ی بر شواهد گرفته شود ،اما ما گاهی بهدنبال شایعات
مبتن 
تصمیماتی میگیریم که درست نیست ».وی با بیان اینکه
تصمیماتدس��تگاههاینظارتیبایدبراس��اسمستندات
باشد ،گفت« :باید همکاریهای فرابخشی بهوجود بیاید
و همه مسئوالن مسئولیت خود را بپذیرند چراکه کسی
نمیتواند ادعا کند در تولیت غذایی ،تنها یک دس��تگاه
مسئول است .در صورتی که  100میلیون تن فراوردههای
غذایی و کشاورزی تولید میشود و اینکه کنترل همه آنها
را تنها یک نفر برعهده بگیرد ،امکانپذیر نیست ».دیناروند

با اش��اره به اینکه ایمنی غذا مرز نمیشناس��د ،گفت« :ما
مرزهایی داریم که قابلکنترل نیست و کاالی قاچاق از آنها
وارد میشود که این موضوع باید تحت کنترل قرار گیرد».
مدیرکل آزمایش��گاههای مرجع س��ازمان غذا و دارو نیز
وجود نقص در نحوه نظارتها را قبول دارد .رس��تگار با
بیان اینکه س�لامت مردم یکی از بحثهای بس��یار مهم
اس��ت که وزارت بهداش��ت بهعنوان متولی اصلی این امر
باید در تامین آن ایفای نقش کند ،تصریح کرد« :اگرچه
سیستمهای ما بهطور کامل در نظارتها مشارکت دارد،
ام��ادرم��وردفراوردهه��ایارگانیکیکنقصچندارگانی
از سوی وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت بهداشت ،سازمان
استاندارد و کلیه ارگانهای دخیل در فراوردههای ارگانیک
وجود دارد ».وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در کنترل
فراوردههای ارگانیک ،سیستمهایی بسیار قوی و مجهز از
جنبه آفتکشها داریم ،خاطرنشان کرد« :از بزرگترین
مسائل در مورد فراوردههای ارگانیک این است که باید از
جنبه آفتکشها و سموم کنترل شوند .امروزه بعضی از
سمومی که مورد استفاده قرار میگیرند نیازمند نظارت
بیشتری در سطح مزرعه و همچنین عرضه هستند ».وی
اضافه کرد« :وزارت جهاد کشاورزی در سطح مزرعه نظارت
داردوبای��دبرنام��هقویت��روکاملت��ریدراینوزارتخانه
در نظر بگیریم .سطح عرضه نیز از سوی وزارت بهداشت
نظارت میشود».
رستگار با بیان اینکه هماکنون قادریم نزدیک به  ۱۵۰نوع
سم را در آزمایشگاهها کنترل و استفاده یا عدم استفاده آنها
را مشخص کنیم ،اظهار داشت« :در فراوردههای ارگانیک
نباید هیچگونه سمی استفاده شده باشد و راهی که برای
این مورد وجود دارد این است که با کنترلهای غیرسم،
بتوانیم آفتها را از بین ببریم .مثل استفاده از سیستمهای
بیولوژیک که هماکنون در دنیا مرسوم است و با استفاده از
یک نوع حشره ،حشره دیگری را از بین میبرد».
مردم نباید قربانی ناهماهنگیهای ما شوند
در این میان وزیر بهداشت معتقد است مردم نباید قربانی

ناهماهنگی میان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد
شوند .حسن هاشمی ضمن تاکید بر لزوم هماهنگی بیشتر
میاندستگاههاینظارتیخاطرنشانکرد«:برخیرفتارهای
ما باعث ایجاد سردرگمی میان مردم میشود که این مساله
برای من بهعنوان یک شهروند بسیار آزاردهنده است ».وی
ادامه داد« :مثال اینکه وزارت بهداشت اعالم کند خمیر مرغ
برایسالمتمضراستوبالفاصلهسازماندامپزشکیبگوید
این محصول مفید است ،باعث ایجاد خدشه در نظارتها
میشود ».هاشمی با بیان اینکه فعالیت تنها  70نفر ناظر
در سازمان غذا و دارو بسیار ناراحتکننده است ،تصریح
کرد« :خیلی بد است که تعداد ناظران ما از تعداد ناظران
در  40سال پیش کمتر باشد .اگرچه سالمت مردم بسیار
برای ما مهم اس��ت ،اما با افرادی که با ارائه آمار و ارقام
نادرس��ت ،موجبات نگرانی مردم را فراهم کنند ،برخورد
قاطع میکنیم».
وزیر بهداشت به نحوه تامین بودجه دستگاههای نظارتی
مانند سازمان غذا و دارو ،استاندارد و دامپزشکی انتقاد کرد
و گفت« :این درست نیست که هزینه نظارت این دستگاهها
ازسوی تولیدکنندگان تامین شود چراکه در این صورت
نظارت دقیق نخواهد بود ».وی افزود« :سازمان دامپزشکی
دنبال این است که سهم نظارتهای بهداشتی خود را از
بودجه وزارت بهداشت تامین کند که هر چند درخواست
بجایی است اما مجلس و دولت باید نگاه دیگری به این
مساله داشته باشند چراکه اگر این مسیر بهگونهای درست
طراحی نش��ود ،گرفتاریهای زیادی ایجاد و عرصه برای
شایعهپردازی باز میشود و ظرف یک روز با این شایعات
میتوان شهر را بههم ریخت و برای ناکارآمد نشان دادن
دولت و نظام از این مساله سوءاستفاده کرد».

غذا
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خالءهای موجود در نظارت باید پیگیری شود
دبیر انجمن صنایع غذایی نیز معتقد است با وجود آنکه
شرایط نگهداری محصوالت غذایی روی آنها درج شده،
اما هنگام عرضه محصوالت ،این شرایط رعایت نمیشود.
مهندسزرگراندرگفتوگوباخبرنگارماگفت«:مثالجای
آبمعدنیونانهایبستهبندیشدهجلویسوپرمارکتها
اینکه همانگونه
و در معرض نور آفتاب نیست ».وی با بیان 
ک��هصنای��عغذای��یازلح��اظایمنیغذاموردنظارتقرار
به همان اندازه پایش
میگیرند ،بخشهای دیگر نیز باید 
شونداماهماکنونایناتفاقنمیافتد«.مثالنظارتمستمر
درتولیدمحصوالتکشاورزیبهعنوانحلقهاولایمنیغذا
وجود ندارد و گزارشهایی در زمینه مخاطرات این بخش
وجود دارد که منتش��ر نمیش��ود ».وی با اش��اره به اینکه
بازرسان سازمان غذا و دارو و استاندارد بر واحدهای تولید
محصوالت غذایی نظارت دارند ،تصریح کرد« :خالءهای
موجود در زمینه نظارت بر سطح عرضه مواد غذایی باید
پیگیری شوند ».دبیر انجمن صنایع غذایی با گالیه از اینکه
اغلب شایعات در شبکههای اجتماعی مربوط به صنایع
غذایی است ،گفت« :امروزه همهدنبال دالیل گسترش
بیماریهای دیابت ،فشارخون و سرطان هستند و آنرا
به محصوالت غذایی ارتباط میدهند ،در حالی که بخش
عمده این مشکالت مربوط به شیوه زندگی مردم است».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

الزامات پدافند زیستی
در راهپیمایی و تجمع اربعین
دکتر مهراب شریفیسده  /مدرس موسسه آموزش عالی هالل ایران
تجمعات انبوه ،جمعیتهای بزرگی هستند که با هدفی ویژه در زمان و مکانی مشخص گرد هم میآیند .این تجمع انبوه در مکانی مشخص میتواند
با مخاطرات و تهدیدات ویژهای همراه باشد و رخدادهای مخاطرهآمیزی را رقم زند .بهویژه اگر افراد گردآمده از ملیتها و اقوام گوناگونی باشند
و در برخورد با دیگران بتوانند برخی از بیماریهای مسری را نیز انتقال دهند .توجه به جنبههای گوناگون سالمت این تجمعات انسانی همواره از
دغدغههای اصلی مدیران و برنامهریزان حوزه سالمت است .درسهایی که باید از فاجعه اخیر در مکه مکرمه بگیریم و برای ایام اربعین حسینی
و شکلگیری تجمعی چند میلیونی در کربالی معلی ،به کار بندیم.
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تاکنون بزرگترین تجمعات انبوه در دنیا به نام مسلمانان
به ثبت رسیده که تجمع چندمیلیونی حج و از آن وسیعتر
و پردامنهتر تجمع چندمیلیونی اربعین حسینی را میتوان
نام برد .در غرب نیز در آغاز ،عبارت Mass Gathering
برایتجمعاتیمانندمسابقاتفوتبالوکنسرتهابهکاربرده
شده که جمعیتی چند هزار نفره را در بر میگرفته است.
تجمع��ات انب��وه میتوانن��د مس��تعد ح��وادث و س��وانح
انسانساخت ،طبیعی و عمدی باشند .از همین رو ،پیش
از برگزاری آنها ،به توجه و برنامهریزی جدی نیاز خواهد
بود .سازمان بهداشت جهانی «مرکز تحقیقات تجمعات
انبوه» خود را در کش��ور عربس��تان قرار داده و این اقدام
اهمیت موضوع حج بهعنوان بزرگترین تجمعات انبوه را
بارزتر میگرداند .انواع اصلی تجمعات انبوه را میتوان شامل
رخدادهایورزشی،فعالیتهایفرهنگیواجتماعی،تجمع
جمعیت جابجاشده یا آوارگان ناشی از جنگ و مخاطرات
طبیعی و همچنین کنگرههای سیاسی یا مذهبی دانست.
مهمترینجنبههاییکهدرتجمعاتانبوهبایدبهآنپرداخت
عبارتنداز توجه ویژه به بحث «سالمت» که در مدیریت
اینبخش 2موضوعدارایاهمیتفراوان،لحاظشود:
الف -کنترل بیماریهای واگیردار
ب -کنترل بیماریهای غیرواگیر
«ایمنسازی عناصر محیطی» که از ابتداییترین اقدامات
و تمهیدات در تجمعات انبوه است.
یک چنین اقدامات و تمهیداتی ،همه س��اله ،قبل از آغاز
موسم حج ،برای مدیریت بهعنوان تجمعات انبوه باید به کار
بسته شود .متاسفانه بيشترین قعاليتها در این خصوص از
گذشته تاکنون ،بر پيشگيري از بيماريها تمركز داشته و
در این مقوله كمتر به مباحث تجمعات انبوه پرداخته شده
است .این مهم نباید نادیده گرفته شود که تجمعات انبوه و
بزرگ ،اغلب جوامعی از بخشهای مختلف جهان را درگیر
و مشارکتکنندگان ،میزبانان و جوامع محلی را با خطرات
بهداشتی و مسائل امنیتی شدیدی مواجه میکند که خود
میتواند به موضوعی بینالمللی تبدیل شود.

یکیدیگرازجنبههایمهمدرکنترلتجمعاتانبوهمقابلهبا
ازدحام و فشار جمعیت است .در توضیح این مطلب میتوان
اینگونه بیان کرد که تدابیر باید به گونهای باش��د که از
اقدامات فردی خاص که سرعت حرکت یا دامنه فعالیت
دیگران را محدود میکند و بر ازدحام جمعیت میافزاید
ممانعت شود زیرا این مهم میتواند مشکلآفرین باشد .در
این زمینه ،آموزش در  2مقوله سالمت و کنترل ازدحام از
اهمیت ویژهای برخوردار است .از این رو که حرکت روان
و جنب و جوش مالیم ،باید به کس��انی که در تجمعات
انبوه شرکت میکنند ،آموزش داده شود یا اینکه بیماران
مزمن مانند آسمیها ،بیماران قلبی-عروقی ،بیماران دارای
محدودیت حرکتی ،صرع و ....حتما باید یک نفر همراه و
مراقب داش��ته باش��ند و از تردد در بخشهای پرازدحام
در تجمعات خودداری کنند .بهعنوان مثال در مناس��ک
حج به جز اعمال واجب که ضروری است برخی کنشها
مستحباند و برخی حتی غیرمستحب و سلیقهای که این
موارد را باید روحانیون کاروان به بیماران و افراد ناتوان به
گونهای جدی تذکر دهند .به دور از کارکردهای مختلف در
مناسباتبشریووجودقضاوتهایمتفاوتارزشی،پدیده
تجمعات انبوه ،در هر یک از سطوح پنجگانه که در صدر
به آنها اشاره شد ،موجب به وجود آمدن شرایطی میشود
که در آنها تقریبا تمامی خطرات بالقوه توان الزم را برای
تبدیل شدن به حوادث و بحرانهای خاص خواهند داشت.
بهویژهاینکهزمینههایالزمبرایمیدانداریتسهیلگرهایی
مانند خطرپذیری و آسیبپذیری نیز مهیا باشد .معموال از
جمله راهکارهای مدیریت حوادث و بحرانها در مجموعه
سیاستهای پیشگیری و آمادگی برای کاهش احتماالت،
بروز حوادث یا کاهش تاثیرات مربوطه ،بحث اجرای ارزیابی
خطرپذیری یا آسیبپذیری است.
بهنظرمیرسدبرقراریرابطهایمعنیدارمیاننتایجحاصل
ازای��نارزیابیه��اوالگوه��ایرفت��اریف��ردیوجمعیدر
تجمعات انبوه و همچنین شیوههای مدیریت و مهندسی
کنترلتحرکاتمربوطه،میتواندمنجربهراهحلهایکارساز

و موثری ش��ود که بر همین اس��اس ،برای تجمعات درون
مراکز بزرگ خرید و پارکینگهای آنها ،فرودگاهها و سایر
سالنهای ترانزیت و همچنین محل برگزاری همایشهای
بزرگ ،تغییرات و اصالحاتی در معماری و مهندسی بناها
بهعنوان راهحلهایی عملی ایجاد شده است.
بدیه��یاس��تای��ناصالح��اتوتغیی��رات،خوددرآینده
موج��بب��روزآنگ��روهازالگوه��ایرفتاریمیش��وندکه
نهتنها از آسیبپذیریها میکاهند ،بلکه خواهند توانست
خطرپذیریها را نیز کنترل و محدود کنند.
تعاریف و تقسیم کار اشتباه :با توجه به تعاریف باال و با
عنایت به تجمعات بزرگ به اصالت تعریف سهگانه منشاء
حوادث و بحرانها یعنی حوادث انسانساخت ،طبیعی و
ترکیبی یا کمپلکس میرسیم .ضمنا این نکته نیز خود را
نشان میدهد که تعاریف داخلی که اخیرا در حال انتشار
است هیچ ریشه منطقیای ندارد و صرفا ما را با نوعی قرارداد
و تقس��یم کار اش��تباه مواجه میکند( .تغییر نام س��ازمان
مدیریت بحران به س��ازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه
میتواند حاصل این موضوع باشد که به این ترتیب حوادثی
بامنشاءتروریسمیاامنیتیوانسانساختازشمولفعالیت
سازمان مدیریت بحران خارج شده و این مهم که مدیریت
اجتماعاتی مانند مراسم ارتحال امام ،دهه محرم و اربعین
حسینی یا حتی راهپیماییها و جشنهای پایان سال با
چه کسی است ،را در پرده ابهام قرار داده است).
در اماکن و محیطهای فیزیکی که تجمعات انبوه برپا
میش�ود،براس�اسرویکردمدیریتخطرپذیرییا
ریسک،باید3اقداماساسیتوسطتیمهایمتخصص
و خبره انجام شود:
 .1بررسی مخاطرات و تهدیدات محتملالوقوع
 .2بررسی همه عناصری که در معرض آسیب قرار دارند
 .3بررسی آثار و پیامدهایی که در صورت به وقوع پیوستن
مخاطرات ایجاد خواهد شد.
اهداف کالن در تجمعات انبوه برای سالمت عمومی
نیز در بردارنده موارد زیر است:
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 .1پیشگیری یا به حداقل رساندن خطر بیماری و جراحت
 .2اتخ��اذ تدابی��ر الزم ب��رای حداکث��ر ایمن��ی ب��رای
مش��ارکتکنندگان،تماش��اگران،س��اکنانوکارکنانکه
انجام این امور نیز نیازمند برنامهریزی ،طراحی و مدیریت
وضعیته��ایاضط��راریدرمواجه��هب��اپیچیدگیه��او
چالشهای تجمعات انبوه است.
حیطههای اصلی مسئولیتهای مرتبط با تجمعات انبوه
نیز میتواند مشتمل بر موارد زیر باشد:
 .1ظرفیت مراقبت سالمت و آمادگی برای مصدومان انبوه
 .2سیستم مراقبت بیماریها و مقابله با طغیانها
 .3بهداشت محیط و ایمنی غذا
 .4اطالعرسانی همگانی و ارتقای سالمت
.5پاسخگوییوآمادگیسیستمبهداشتهمگانیبهحوادثی
که به صورت عمدی به وجود میآیند مانند اس��تفاده از
مواد منفجره ،مواد شیمیایی و زیستی یا مواد رادیواکتیو
که میتوانند آنها را درگیر کنند.
 .6رهبری عملیات و ظرفیت برای فرماندهی واحد
هر یک از مواردی که در باال ذکر شد مستلزم برخوداری
ازسیس��تموسابسیس��تمهاییبرایانجاماموریادش��ده
است( .مثال سامانه مدیریت فرماندهی که سیستم کالنی
است و زیر سامانههای مربوط به خود را دارد ).همچنین
نباید فراموش کرد بخشهای گوناگون حوزه سالمت مانند
حلقههای زنجیر به هم پیوستهاند.
خطرات اصلی قابلپیشبینی سالمت در تجمعات
انبوه عبارتند از:
الف -بیماریهای وابسته به سرما و گرما
ب -بیماریهای ناشی از آب و غذا
ج -بیماریهای واگیر ،تصادفات و دیگر گونههای جراحت

د -بیماریهای واگیر ناشی از مسافرت بینالمللی که به
محل آورده میشوند.
بررسیعواملموثرواقداماتالزمدر 3فازاصلیپیش،حین
و پس از حادثه را میتوان با این تقسیمبندی ،تعریف کرد.
اقدامات پیش از حادثه شامل :ارزیابی خطر که در این
بخ��شمخاط��راتمحیط��یمحلتجمعاتانبوهومحیط
اطراف آن از نظر عوامل بیولوژیک ،ش��یمیایی ،زیس��تی و
عوامل فیزیکی مورد بررس��ی قرار میگیرد و به بررس��ی
ایمنی و سالمت منابع آب ،مواد غذایی و ایمنی آن پرداخته
میشود .همچنین طراحی و ایجاد زیرساختهای درمانی
و امدادی مورد توجه قرار میگیرد.
در این بخش به آمادگی مردم ،ارتقای فرهنگ بهداشت
عمومی و آمادگی نیروهای پاسخگوی اولیه نیاز داریم زیرا
یکی از مهمترین اقدامات در مدیریت تجمعات انبوه ،به
حداکثر رساندن توان آمادگی نیروهای عملکننده است
که همانطور که قبال هم اش��اره ش��د ،آموزش موثرترین
اق��دامدرایج��ادآمادگ��یاس��تب��هنحویکهمابهنیروی
خوب آموزشدیده دسترسی پیدا میکنیم.
این نیروها بهتر است در این بخشها آموزش دیده
و با این موارد آشنایی داشته باشند:
 )1شناخت انواع حوادث
 )2سامانههای ارتباطی
 )3کارکردهای فاز پیش برنامهریزی
 )4کارکردهای فرماندهی میدان
 )5تریاژ میدانی
 )6منابع ویژه
 )7مدیریت محل تجمع منابع (قرارگاه پشتیبانی)
 )8سامانه شناسایی و رهگیری بیماران
 )9کنترل پزشکی

 )10سازوکارهای انتقال فرماندهی
 )11صورت ظرفیتهای مراقبت بیمار
 )12فرا ظرفیت
 )13سازوکارهای تصمیمگیری انتقال مصدومان
 )14هماهنگیهای درون بیمارستانی
 )15امنیت
 )16نقش مرکز فرماندهی و هماهنگی سالمت
انجام اقداماتی در خصوص ارتباطات خطر
از اقدامات پس از سانحه در تجمعات انبوه ،میتوان
به این مورد اشاره کرد :تامین سالمت روان برای همه
کس��انی که تحتتاثیر س��انحه قرار گرفتهاند .یعنی اینکه
مدیرانمراکزپزشکیضرورتداردافرادتحتتاثیر،کارکنان،
تماشاگران و افرادی که به گونهای وقوع حادثه را دیدهاند
و همچنین افرادی که عضوی از خانوادهشان را از دست
دادهاند تحت مراقبتهای حمایت روانی و اجتماعی قرار
دهند .یکی از مهمترین مشکالتی که برای تجمعات انبوه
ایجاد میشود ،حوادث طبیعی یا انسانساختی است که
گاهی میتواند انبوهی از مصدومان را رقم بزند.
اینک�هدرمواجه�هب�امصدوم�انانبوهچهبایدکرد،
موضوعبحثمفصلیاست،امانیروهایدرمانیبهکار
گرفتهشدهدرمدیریتتجمعاتانبوهحسبوظایف
و ماموریتها ،باید در 3سطح مشخص آموزشدیده
و آماده باشند:
 .1آموزش پایه مصدومان انبوه
 .2آموزش میانی مصدومان انبوه
.3آموزشسرپرستانومدیرانبرایمدیریتمصدومانانبوه
اهدافراهبردیبرنامهتکاملتجمعاتانبوهپیرامون
 5اولویت محوری قرار میگیرد:
 )1مراقبتهای بیمارستانی
 )2مراقبتهای اولیه سالمت
 )3مراقبتهای فوریتی سالمت
 )4سالمت عمومی و بهداشت
 )5سازماندهی و هماهنگی سیستم سالمت
در  5راهب��رد اساس��ی در مدیری��ت تجمع��ات انب��وه در
آغاز به مراقبتهای بیمارس��تانی اش��اره ش��د ،براس��اس
س��ناریوهایمط��رحوپیشبین��یازتع��دادمجروحانو
مصدوم��اناحتمال��یبای��دبیمارس��تانهایمرجعرادر
نزدیکتری��نودردس��ترسترینم��کانممک��ندرنظر
گرف��ت و هماهنگیه��ای الزم را ب��ا آنه��ا ب��ه عمل آورد.
س��امانه انتقال مصدومان نیز باید این بیمارس��تانها را
شناسایی کند و با آنها هماهنگ باشد.
درای��نمقول��ه،عملی��اتحم��لونق��لمصدومانوارائه
خدمات پیشبیمارستانی نیز اهمیت بسیاری دارد .بهطور
مثال در ترافیک و مشکالت ترابری زمینی ،استفاده از
هلیکوپت��رمیتوان��دم��وردتوجهقرارگیرد.همچنیندر
صورت عدم دسترسی سریع به بیمارستان یا مشکالت
حمل و نقل مصدوم ،بیمارستانهای صحرایی یا واحدهای
کوچکتری که خدمات فوریتی پزشکی ارائه میدهند،
باید مورد توجه برنامهریزان باشند .و مخلص کالم استاد
این مقوله است که« :آفت بزرگ مدیریت و برنامهریزی
برای حوادث خوشبینی است».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

رصدوپایشتهدیداترودخانههایمرزیکشور

دیپلماسیدرخدمتسالمتآبهایمرزی
کیارش یشایایی  /فعال محیطزیست
یکی از نکتههای قابلتوجه در بحث مرزها نقش پدید ه اس�تعمار در ترس�یم مرزهاس�ت .اساس�ا مرزهای اس�تعماری جوامعی را با هم ترکیب یا از هم
جدا کردهاند و معموال اینگونه مرزها به یک رودخانه یا رش�تهکوههایی نهچندان شناختهش�ده متصل بوده ،از این رو ،مرزهای اس�تعماری و تحمیلی
بیش�تر در بطن خود دربردارنده مش�کالتی برای کش�ورهای اطراف مرز هس�تند .ایران از جمله کش�ورهایی اس�ت که از یک س�و ،مرزهای آن به وس�یله
اس�تعمارگران یا با دخالت آنها ترس�یم ش�ده و از س�وی دیگر ،با همس�ایگان متعدد روبرو اس�ت .مرزهای آبی و رودخانهای از جمله مرزهای طبیعی
هستند که میتوانند بهدلیل به هم زدن اقتصاد یک حوزه طبیعی یا بهدلیل تغییر مسیر دادن ،مشکالتی را برای کشورهای پیرامون مرز بیافرینند.
کشور ایران با کشورهای همجوار دارای مرزهای آبی متعدد و متنوعی است .بیش از  2درصد ( 1830کیلومتر) از مرز مشترک کشور را  26رودخانه
کوچک و بزرگ تشکیل میدهند .موضوع رژیم حقوقی به رهبرداری حائزاهمیت و توجه ویژه است .اگرچه در سالهای اخیر به علت کمبود بارندگی
و خشکسالیهای طوالنی اهمیت استفاده از این منابع در کشاورزی و مسائل زیستمحیطی حائزاهمیت بسیاری است ولی موضوع کنترل بهداشتی
آبها و تهدیدات زیستی آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد .شناسایی و رصد تهدیدات متعدد با توجه به شرایط کشورهای همسایه و بیثباتی و
ناامنی در آن کشور از اولویت باالیی برخوردار است .شرح وضعیت آب رود مرزی ارس بیانگر یکی از چالشهای جدی پیش رو است.
بسیار از کمبود آب سخن گفتهاند و ما هم در این ستون
به آن پرداختهایم .اکنون زمانی است که باید منابع آب
باقیمانده را پاس داشت و آنها را از آلودگی دور کرد .گاهی از
اوقاتمسائلزیستمحیطیمرزهایداخلیرادرمینوردد
و به چالشی برونمرزی تبدیل میشود .آب رود مرزی ارس
آلودهش��دهاس��ت.بهگزارشپایگاهاطالعرس��انیسازمان
حفاظت محیطزیست (پام) ،محمدجواد سروش ،مدیرکل
دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به
سفر هیات ایرانی به ریاست اسحاق جهانگیری ،معاون اول
رئیسجمهور در  94/7/22به کشور ارمنستان گفت« :در
این سفر جلسهای در کاخ نخستوزیری ارمنستان بین
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هیات ایرانی و ارمنستان برگزار شد که در این جلسه معاون
اولرئیسجمه��ورکنت��رلآلودگ��یرودخانهارسرابرای
کشور ایران بسیار مهم خواند .نخستوزیر ارمنستان قول
مساعد داده تا پایان سال  2016مشکل آلودگی ارس حل
شود ».خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل آب منطقهای
آذربایجان شرقی سرچشمه این آلودگی را فاصالبهای
شهریوخانگیوپسابهایمعادنمسوطالیارمنستان
میداند .در صورتی که منشاء آلودگی آب ارس ،پسابهای
معادن مس و طال باشد ،محیطزیست این رودخانه با یک
چالش جدی مواجه است .این پسابها میتواند به انواع
فلزات سنگین آلوده باشد و از آنجایی که این نوع آالیندهها

در طبیعت با فرایندهای معمول شیمیایی و بیولوژیکی
تجزیه نمیشوند و از بین نمیروند ،از جمله آالیندههای
پایدار محسوب میشوند که آثار آنها تقریبا برای همیشه
در منطقه باقی خواهد ماند.
آالیندههای فلزات سنگین و سایر فلزات میتوانند موجب
سرطانزایی شوند و تاثیرات ناگواری روی سیستم اعصاب
و خون انس��ان دارند .اگرچه در این خبر اش��اره دقیقی
به نوع آالیندهها نشده و نگارنده هم اطالعات دقیقی از
آن ندارد ،اما مدیرعامل آب منطقهای آذربایجان شرقی
اشارهای هم به پسابهای معادن طال داشت ه است .این
نوع آالینده میتواند از آالیندههای بس��یار خطرناک و
کشنده باشد .در برخی از روشهای فرایند کانهآرایی و
تغلیظ طال از ترکیبات سیانور استفاده میشود .اگرچه
این ماده در سیستم دوباره بازیابی میشود و قاعدتا نباید
در طبیعت رها شود ،اما در صورت نفوذ به طبیعت بسیار
ویرانگر خواهد بود .ورود فاضالبهای شهری و خانگی و
پسابهای میکروبی هم از دیگر مشکالت این رودخانه
عنوانشدهاست.مدیرکلدفترآبوخاکسازمانحفاظت
محیطزیست همچنین از برگزاری جلسه تخصصی بحث
و تبادل نظر با قائممقام وزیر محیطزیست ارمنستان خبر
داد و گفت« :در این جلس��ه مقرر ش��د روش کار برای
مانیتورینگ و پایش آلودگی در  3بخش آب س��طحی،
رسوبات و موجودات کفزی براساس استانداردهای مورد
قبول دو طرف باشد ».سروش با تاکید بر اینکه در آینده
نزدیک شاهد پاک شدن رودخانه ارس از هر گونه آلودگی
خواهیم بود ،افزود« :کش��ور ارمنس��تان آمادگی خود را
برای هر گونه همکاری و خواسته کشورمان را برای رفع
آلودگی رودخانه ارس اعالم کرده و مقرر شد برنامههای
تدوینشده سریعا عملیاتی شود».
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