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مصون سازی کشور
 با همدلی و همزبانی 

دولت و ملت

الزامات پدافند زیستی
 در راهپیمایی و تجمع  اربعین 



با حکم فرمانده معظم کل قوا؛

    
س�ردار س�رتیپ پاس�دار غالمرضا جاللی 
به عنوان رئیس س�ازمان پدافن�د غیرعامل 

کشور منصوب شد
به گ�زارش پایداری مل�ی به نق�ل از پایگاه 
اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 

حکم فرمانده کل قوا به شرح زیر است:
بسم ا... 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 می کنم.
الزم اس�ت اقدام های 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�ه گانه به وی�ژه دولت 

محترم حمایت های الزم را به عمل آورند.
توفیق ش�ما و هم�گان را از خداون�د متعال 

مسئلت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
24 شهریور 1394
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تهدیدشناسی و نفوذ دشمن در بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی:

تهدید دشمن، جدی است
حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم  انقالب چهارشنبه 25 شهریور 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 به خصوص نفوذ سیاسی–فرهنگی است که شناخت توطئه های دشمن، تقویت 
و استحکام روحیه انقالبی و حرکت مستمر به سمت تحقق آرمان ها این هدف را ناکام خواهد گذاشت.« ایشان همچنین در بیانات خود در 26 مرداد 
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 محکم تر 

شود. نیت آنها )آمریکایی ها( این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنند برای نفوذ در داخل کشور .

6 الزام دفاعی
1. باید به  منطق مستحکم انقالب مجهز گردید چون ضد انقالب ها امروز از طرق مختلفی 

وارد می شوند. یکی از راه های ورود و نفوذ )که حاال در مورد نفوذ هم یک کلمه ای عرض 

خواهم کرد؛ ما همین طور مدام درباره نفوذ دشمن تکرار و تاکید می کنیم( ایجاد خلل در 
باورهاست؛ باورهای انقالبی و دینی.

2. امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ برای این کشور است. آنها به  دنبال نفوذند.

3. ضرورت بیداری عمومی در مقابل ترفندهای نفوذ دشمنان که منتظرند ملت و نظام 

خوابشان ببرد تا آنها اهدافشان را محقق کنند اما ملت و مسئوالن نمی گذارند امید شیطانی 

بیگانگان درباره به  خواب  رفتن ملت، در دل دشمن پا  بگیرد.

4. نفوذ اقتصادی و امنیتی البته خطرناک است و پیامدهای سنگینی دارد اما نفوذ سیاسی 

و فرهنگی دشمن خطر بسیار باالتری است که همه باید مراقب آن باشند.

5. در زمینه سیاسی، بیگانگان به  دنبال نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اگر نشد نفوذ در 

مراکز تصمیم سازی که در صورت تحقق این توطئه، جهت گیری ها و حرکت عمومی کشور 

براساس خواست و اراده بیگانگان تنظیم و اجرایی خواهد شد.

6. وقتی دستگاه های سیاسی و مدیریتی یک کشور تحت تاثیر نفوذ دشمنان مستکبر قرار 

گرفت، آن وقت همه تصمیم گیری ها طبق خواست، میل و اراده مستکبران انجام خواهد شد.

نفوذ در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است.دشمن به دنبال دگرگون کردن باورهای جامعه و اتمام حجت شود که تهدید دشمن، جدی است. ایران و صدالبته مسئوالن نظام جمهوری اسالمی، کلی��د واژه مه��م را ب��ه کار بردن��د(( ت��ا برای مردم با فرماندهان س��پاه  پاس��داران ))34 مرتبه این بار از واژه »نفوذ« استفاده کرده اند و در مالقات فرمانده کل قوا در 6 ماهه نخس��ت امس��ال، 68 سخنان رهبری درباره نفوذ

نباید اجازه بدهیم نفوذ پیدا کند. دش��منی آنها بگذاریم از در که بیرون رفت از پنجره بازگردد. بی��رون ک��رد. نبای��د بگذاریم دوباره برگردد. نباید ملت بزرگ ایران این ش��یطان بزرگ را از کش��ور وظیفه ما در برابر نفوذ
تمام نمی شود. 94/06/18

 7 دلیل برای شناخت دشمن و تهدیدات او 

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان سپاه، در ادامه بیانات بصیرت ساز و تاریخی به مفهوم سپاه پاسداران انقالب اسالمی، الزامات آن و معانی انقالب و 

ضرورت دائمی شناخت دشمن و آگاهی همیشگی برای پاسداری همه جانبه از مرز و بوم کشور پرداختند و بر 2 واژه کلیدی تهدید و نفوذ تاکید موکد فرمودند:

1. یکی از ابعاد مفهومی پاسداری از انقالب این است که انقالب مورد تهدید است. اگر تهدیدی وجود نداشت، پاسداری از انقالب لزومی نداشت.

2. با توجه به وجود تهدیدات، باید آنها را شناخت.

3. رصد دائم مسائل داخلی، منطقه ای و بین المللی به  منظور شناخت تهدیدات الزم است.

4. باید به طور دائم مسائل را رصد و تهدیدات را شناسایی کرد.

5. یکی دیگر از ابعاد پاسداری از انقالب، هوشیاری و بیداری دائم است.

6. چون انقالب اسالمی همواره در معرض تهدید معارضان و مزاحمان است، هوشیاری و آمادگی همیشگی و آمادگی متناسب با تهدیدها کامال ضروری است.

7. توجه به همه تهدیدات باشد و تالش دشمن برای نفوذ از جمله تهدیدات بزرگ متمرکز است.
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5سازمان پدافند غیرعامل کشور

رهنمود ها

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

یکی از اقدامات پدافند غیرعامل 
بستن راه های نفوذ آمریکا در کشور است

 »یکی از اقدامات پدافند غیرعامل مربوط به 
بستن راه های نفوذ آمریکا در کشور است؛ 
ب�ه همی�ن دلیل پدافن�د غیرعامل اهمیت 
بیشتری دارد.« سردار سرلشکر سیدحسن 
فیروزآبادی در جلسه کمیته دائمی پدافند 
غیرعامل کشور با اشاره به فرمایشات مقام 
معظ�م رهب�ری )مدظله العال�ی( مبن�ی بر 
جلوگی�ری از نف�وذ آمری�کا، گفت: »امروز، 
ما با مس�اله بس�یار مهمی مواجه هس�تیم و 
آن سیاس�ت گذاری امام خامنه ای 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 

بحث های دیگر کنار می رود.«

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 جبهه ها 
با همه تالش خود در برابر ایران شکس��ت خورده و از 
امروز درصدد بازگش��ایی راه جدید اس��ت؛ می خواهد با 
پوشش جدیدی نفوذ کند بنابراین با هوشیاری و دقت 
در کش��ف این نفوذ برای حفظ تداوم انقالب، نه حفظ 
بقای انقالب )انقالب تثبیت ش��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 
نه تنها به عنوان طرح های عملیاتی انقالب اسالمی برای 
جلوگیری از هجوم به این حرکت نورانی و مقدس مطرح 
اس��ت ک��ه هم��ه ابع��اد دیگر حت��ی به کاربردن واژه ها در 
محاوره اهمیت دارد، هر کدامش یک نقطه  برای پازل 
دشمن است، در هر جایی نقطه ای از این پازل را وارد 
می کند.« رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح در ادامه 
گفت: »فکر نکنید دشمن می آید و مستقیم جاسوسی 
می کند، برای کشورشان جدول دارند، مثل جدول کلمات 
متقاطع، چند جمله بی خاصیت می پرسند و جدول را پر 

می کنند؛ از هر کسی قسمتی از این جدول را می پرسند 
که احساس کند بی خاصیت و بی ثمر است ولی آنها کل 

جدولشان را پر و به همه چیز دست پیدا می کنند.«
ایش��ان افزودند: »در پدافند غیرعامل، یکی از اقدامات 
مربوط به بستن راه های نفوذ آمریکاست و امروز اهمیتش 
بیشتر شده است، حقیقتا پدافند غیرعامل اهمیت بیشتری 
پیدا کرده است به خصوص از آن زاویه ایمنی و پیشگیری 
از خسارات. آن حادثه  که در هتل بندرعباس اتفاق افتاد، 
در هر کدام از هتل ها ممکن است پیش بیاید یا حادثه ای 
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 می کند بسیار اهمیت 
دارد. این موضوع از نظر ستاد بحران هم اهمیت دارد.«

وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل اگر نشود، یک بحران 
ایجاد می کند؛ به خصوص 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 شده اند.«
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: »تالش می کنیم 
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 حاکم اند درک 
نمی کنن��د، آنه��ا کم��اکان راهش��ان را ب��ا آمریکا و رژیم 

کودک کش صهیونیستی ادامه می دهند، مگر اینکه در 
شرایطی قرار بگیرند که ما بتوانیم مانع شویم؛ بنابراین 
ش��اید ش��رایط کمی س��خت تر ش��ده است ولی در عین 
حال، انقالب با گذش��تن از مس��اله هس��ته ای باید دوباره 
ب��ه موض��ع اصل��ی حض��رت امام خمینی)ره( برگردد و از 

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 در جمهوری اس��المی اس��ت. آنها برای خودش��ان 
نهالی کاش��ته اند، 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 
می بینی��د، مق��ام معظ��م رهبری با این صراحت در برابر 
آمریکا و در حمایت از مسلمین حرف می زنید، دلیلش 
ای��ن اس��ت ک��ه دل های عال��م این را می خواهد، منتظر 
اس��ت؛ اگر در جمهوری اس��المی صدا کمرنگ ش��ود 
و تغییر کند یا کس��ی اظهار پش��یمانی کند، موجب 
شکس��ته ش��دن میلیون ها دل خواهد ش��د و این نباید 
متوقف شود. این همان پرچم امام زمان)عج( است که 
به دست ما داده اند تا خود آقا بیاید تحویل بگیرد و ادامه 
بدهد؛ ما زمینه س��ازی می کنیم، جاده صاف می کنیم، 
محی��ط را فراه��م و فض��ا را آم��اده می کنی��م، چیزی جز 

این امکان پذیر نیست.« 
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سردار جاللی  فرمانده پدافند غیرعامل:

اولویت؛  اصالح، ارتقا و کیفیت بخشی اورژانس

فرمان��ده پدافن��د غیرعام��ل اف��زود: »ما هنوز در تروما به 
آمادگی مطلوب نرسیده ایم و باید ظرفیت های بیشتری 
در این زمینه ایجاد شود. در حال حاضر ظرفیت پذیرش 
بیمارستان های ما به دالیل مختلف پایین است و با 500 
ی��ا 600 نف��ر مج��روح همزمان ظرفی��ت اورژانس تهران 
تکمیل می شود. باید با روش های خاص بتوانیم ظرفیت ها 
را افزایش دهیم.« جاللی با اش��اره به حوادث خاص در 
زمینه تروما مانند حوادث هسته ای، شیمیایی و غیره گفت: 
»باید زیر ساخت ها، آموزش ها و آمادگی های الزم را در 

این زمینه ها داشته باشیم. در حال حاضر 
آمادگ��ی درمان��ی و ام��داد و نجات ما 

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 6 قسمت انسان، 
دام، غذا، نباتات، آب آشامیدنی و محیط تشریح می شود 
و ممکن است از هر یک از این حوزه ها 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، الیه ها و حدودی 
را تعری��ف کرده ای��م. بنابرای��ن آموزش ها، تخصص ها، زیر 
ساخت ها، نظامات و ابزاری که این فرمانده پزشکی نیاز 
دارد را بای��د تولی��د ک��رده و در اختی��ار گذاش��ت. چرا 
که بحران های بیولوژیک و زیستی خاص هستند 
و تخصص ه��ای خاص��ی را نی��از دارند.« فرمانده 
پدافند غیرعامل با بیان اینکه ویروس های کرونا، 
ابوال و ایدز از ویروس های دس��تکاری ش��ده 
هس��تند، گفت: »تکلیف ما این اس��ت که 
زیرس��اخت های الزم در زمینه پدافند 
زیس��تی را آم��اده کنی��م. این 
زیرس��اخت ها می تواند 
از آموزش آغاز ش��ده 
و تا بانک اطالعاتی، 
و  آزمایش��گاه 
درم��ان را در بر 

بگیرد.« فرمانده پدافند غیرعامل در پایان به حوزه پدافند 
کالبدی نیز اشاره کرد و گفت: »با ساخت بیمارستان ها 
و فضاهای امن با یک نقش��ه جامع آمایش��ی می توان در 
این زمینه کار کرد. بخش��ی از حوادث که در مس��ئولیت 
وزارت بهداش��ت اس��ت، باید پیش بینی ش��ود که مثال در 
چه مکان هایی بیمارس��تان های امن می خواهیم و اصل 
پدافند باید در بحث های مهندس��ی و زیر س��اختی مورد 

توجه قرار گیرد.«

توسعه 120  مرکز اورژانس تروما
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور 
در رابطه با کمبود های اورژانس و گفته های سردار جاللی 
به »سپید« گفت: »البته صحبت سردار جاللی به این معنا 
نیست که ما خیلی ضعیف عمل کرده ایم. 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 120 اورژانس تروما و بزرگ و 
پرترافیک را توسعه می دهیم و برای اینکار هم هزینه ای 
پیش بینی شده است که امیدواریم تا سال 95 ما به نتایج 
خوبی برسیم.« امین صابری نیا 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 

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 واژه های حوزه س�المت، بهداش�ت و بدن انس�ان اش�اره کرده اند.« 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« 
می دانند، تصریح کرد: »مصونیت یعنی اینکه اگر کش�وری علیه ما کاری انجام داد، آن اقدام و آن تهدید برای ما بی اثر ش�ود.« س�ردار جاللی در 
تعریف پدافند، از بیان مقام معظم رهبری بهره برد که فرایند پدافند را طیفی از اقدامات مهندس�ی، برنامه ای، سیاس�تی و تجهیزاتی می دانند. 
وی خاطرنشان کرد: »یعنی پدافند تنها متمرکز در یک حوزه نیست و حوزه های بسیاری را در بر می گیرد.« جاللی یکی از ابعاد پدافند غیرعامل 
را کاهش تلفات و خس�ارات انس�انی عنوان کرد و گفت: »این موضوع مش�خصا به حوزه س�المت باز می گردد و یکی از اصلی ترین 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: »اصلی ترین سرمایه، سرمایه انسانی است و ارزش سرمایه های فیزیکی نیز به خدمات رسانی و سرویس دهی به انسان هاست.« وی پدافند 
غیرعامل را »انس�ان محور« خواند و افزود: »پدافند غیرعامل تالش می کند 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 می دانند.« رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور نگاه پزشک اورژانس را در حوادث، بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: »ما باید به سمت اصالح،  ارتقا و کیفیت بخشی 
ای�ن مس�ئله بروی�م.« جالل�ی گف�ت: »م�ا در ح�وزه تروم�ا ب�رای برخ�ورد با حوادث، نیاز به ظرفیت های عملیات�ی و ارتقای ظرفیت های موجود داریم و 

وزارت بهداشت باید بتواند یک سناریوی تهدید متوسط را دنبال کند که برای این کار نیازمند سامانه عملیاتی اورژانسی است.« 



شماره  پنجم - مهر، آبان 94

7سازمان پدافند غیرعامل کشور

خبر

کندی وجود دارد، گفت: »استفاده از تخت های تاشو در 
دس��تور کار ما قرار دارد تا بتوان به این ش��کل ظرفیت 
اورژان��س بیمارس��تانی را افزای��ش دهی��م.« صابری نیا در 
ارتباط با موضوع تخلیه سریع اورژانس، بازگشت امسال 
حجاج از عربستان را تجربه  موفقی در این باره 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 عین حال تاکید کرد: »ظرفیت 
فعلی بیمارستان های کشور پاسخگوی نیاز ما حتی در 
شرایط عادی هم نیست و برای توسعه، برنامه داریم.« 

صابری نیا با اس��تناد به گفته های وزیر بهداش��ت، ضریب 
اشغال تخت های بیمارستانی در کشور را باالی 90 درصد 
و استاندارد آن را بین 60 تا 70 درصد اعالم کرد و گفت: 
»این ضریب اشغال نشان دهنده این است که باید نسبت 

به افزایش ظرفیت بیمارستانی اقدام کرد.«
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین در هفتمین 
سمینار شیمی و محیط زیست ایران که در دانشگاه بقیه ا... 
)عج( برگزار شد با بیان اینکه پدافند غیرعامل به مجموعه 
اقداماتی برای از بین بردن اثر حوادث گفته می شود، اظهار 
داش��ت: »در بحث پدافند ش��یمیایی باید به موضوعاتی 
از قبیل پایش تهدیدات و مباحث ش��یمیایی، تش��خیص 
حادثه، اعالم وضعیت، محدودیت س��ازی منطقه آلوده، 
رفع آلودگی، امداد و نجات مصدومان و پاکسازی منطقه 

آلوده پرداخته شود.«
وی اف��زود: »در ح��وزه پدافن��د غیرعام��ل 3 مفهوم وجود 
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 آسیب پذیری است که 

ناش��ی از ضعف های سیس��تمی اس��ت که در ساختارهای 
ما وجود دارد. مفهوم آخر مخاطرات است که نتیجه اثر 
تهدید بر آس��یب پذیری اس��ت که یک خطر را به وجود 
م��ی آورد و در م��ورد ه��ر ی��ک از این مفهوم ها راهکارهایی 

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 گروه های 
تروریس��تی از مواد ش��یمیایی برای کارهایش��ان استفاده 
می کنند. 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 نمونه ای از 

این تهدیدات محسوب می شود.«
وی ادامه داد: »تهدیدات بعدی مربوط به حوادث شیمیایی 
می ش��ود که بر اثر پایین بودن امنیت و اس��تانداردها به 
وج��ود می آی��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��رد و گف��ت: »در دوران دف��اع مق��دس تهدیدات نظامی 
ش��یمیایی علیه کش��ور ما بس��یار جدی بوده و امروزه هم 

در جنگ علیه یمن استفاده می شود.« 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: »متاسفانه 
حوادث شیمیایی ناشی از زیرساخت های صنعتی آلوده 
بسیار زیاد شده است. در واقع، خطا های زیرساخت شیمیایی 
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 مصون سازی زیرساخت ها را رویکرد اول دانست و 
گفت: »زیرساخت ها باید طوری فراهم شود که در مقابله با 

حوادث توان پاسخگویی و رفع آن را داشته باشیم. آمادگی 
کادرها رویکرد بعدی محسوب می شود که عوامل اجرایی 
نیز باید از آمادگی باالیی برخوردار باشند. رویکرد آخر هم 

مربوط به حوزه مدیریت و فرماندهی این نیروهاست.«
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: »در 
مجموعه ما حوزه های مختلفی در حال فعالیت هستند که 
شامل مرکز فرماندهی، کنترل، رصد و پایش، تشخیص 
و هشدار، آموزش عمومی و رزمایش، عملیات تخصصی 
پدافند، فرهنگ سازی، درمان و امداد و نجات و تحقیق 

توسعه می شود.«
جاللی ادامه داد: »در زمینه درمانی هدف ما این اس��ت 
که تولید دانش، تولید کتب، درمان تخصصی، پژوهش، 
آموزش طولی و عرضی، تربیت نیروی انسانی و کادر درمانی 
و تجهیزات تخصصی و آزمایشگاه ها را داشته باشیم.« 

وی با اش��اره به اینکه چرخه های مختلفی برای به ثمر 
رساندن کار این حوزه ها فراهم شده، گفت: »در چرخه 
طراحی ش��ده در خصوص حوزه ها عواملی مانند پایش، 
تشخیص، هشدار و تعیین وضعیت، رفع آلودگی، امداد و 
نجات و پسماندداری آلودگی شیمیایی فعالیت می کنند و 
در چرخه مصون سازی پدافند تعریف تهدید پایه، تعیین 
نوع سرمایه و امنیت آن، تعیین درجه خطر و سناریوی 
حادثه، کاهش آس��یب پذیری ش��یمیایی و کاهش خطر 

فعالیت می کنند.«
جاللی در پایان با اشاره به سیاست گذاری هایی که انجام 
ش��ده، گفت: »مجموعه اقداماتی که تا این لحظه انجام 
گرفته شامل تدوین سند راهبردی پدافند شیمیایی کشور، 
تهیه طرح جامع پدافند ش��یمیایی، آموزش کارشناس��ی 
ارش��د پدافند ش��یمیایی، تعیین مرجع درمانی مصونیت 
ش��یمیایی و افتتاح فاز س��وم اورژانس بیمارس��تان بقیه ا... 

)عج( می شود.«
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جایگاه مدیریت افکار عمومی در تهدیدها و بحران های زیستی

روان شناسی شایعه

پرسش های شایعه: چرا شایعه شکل می گیرد؟ افرادی که 
شایعه سازی می کنند، چه شخصیتی دارند؟ چه کسانی ابزار 
توزیع شایعه و ترویج آن در جامعه می شوند؟ ویژگی های 
اثرگذار شایعه روی افراد چیست؟ چگونه می توان جامعه 
را نسبت به شایعات مقاوم کرد؟ اینها مجموعه سواالتی 
است که دانش روان شناسی می تواند پاسخگوی آنها باشد. 
ش�کل گیری ش�ایعه: از نظر روان شناسی، شایعه زمانی 
شکل می گیرد 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 می شوند و نوعی 
زودباوری و ساده انگاری در شخصیت آنها مشاهده می شود. 
این وضعیت درباره اخبار مهم مانند آنچه به زندگی مردم 
مربوط می شود، جدی تر است و تاثیرپذیری بیشتری نسبت 
به شایعه دارد. همچنین وقتی با کسانی روبرو می شویم که 
از مشکالت روانی مانند وسواس های فکری رنج می برند 
و اضطراب دائمی را تجربه می کنند، 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 بی اطالعی درآمده باشند، 
برای چنین شخصیت هایی رضایت اولیه را همراه خواهد 
داشت. کنار این با انسان هایی 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 روحیه ای سبب پذیرش سریع شایعه و توزیع 
آن در س��طح جامعه می ش��ود. به عنوان مثال، افرادی که 

پیامک، پست یا کلیپ جدید خبری را دریافت می کنند 
و صرفا به دلیل جالب بودن آن دست به انتشار می زنند، 
از چنین شخصیتی برخوردارند. از نگاه اسالم، این رفتار 
نش��ان جهل و ناکارآمدی عقلی اس��ت. امام صادق)ع( در 
روایت��ی می فرماین��د: »ب��رای اثب��ات نادانی یک فرد کافی 
اس��ت که هر آنچه را می ش��نود )باخبر می ش��ود(، منتش��ر 
کند.« امروزه بس��یاری از کاربران ش��بکه های اجتماعی، 
بدون توجه به درستی یا نادرستی خبر، به سرعت آن را 
در فضای مجازی ترویج می کنند و سبب شده اند موجی 
از شایعات و اطالعات نادرست در جامعه رواج پیدا کند.

شایعه سازان: انگیزه های متعددی می تواند در شایعه سازی 
نقش داش��ته باش��د. برخی افراد ش��ایعه به عنوان یک ابزار 
هدفمند برای رس��یدن به برنامه های خود س��ودجویی 
می کنن��د. به عن��وان نمون��ه، برای بهره برداری سیاس��ی یا 
اقتصادی، نخست شایعاتی را در جامعه مبنی بر کسادی 
یک محصول یا شکل گیری یک جریان راه اندازی می کنند 
سپس زمانی که هیجان کافی را در مخاطبان ایجاد کردند، 
گام نهایی را برمی دارند و برداشت های مورد نظر خود را 
از چنین روندی دنبال می کنند. در عده ای دیگر، نیاز به 
توجه بیشتر از سوی مخاطبان باعث می شود برای بازدید 
بیشتر از صفحه شخصی خود اقدام به توزیع چنین شایعاتی 
کنند. در گروهی دیگر، ناآگاهی و عادت به پرگویی سبب 
می شود هر آنچه را شنیده اند، بر زبان و قلم جاری و در 
رسانه های جمعی مطرح کنند که خود مقدمات شایعه افکنی 

را فراهم می کند.
چه کنیم؟ در پاسخ به این سوال، از 2 زاویه به مساله نگاه 

می کنیم؛ در نگاه اول، الزم است مسئوالن اطالع رسانی 
دقیق، به هنگام و شفافی از مسائل داشته باشند تا بتوانند 
س��د محکمی در برابر همه س��ودجویان و فرصت طلبان 

   ابراهیم اخوی/دانش آموخته حوزه و کارشناس ارشد روان شناسی 

اجتماعی بودن انسان سبب می شود از خبرهای مرتبط با زندگی جمعی آگاه شود. این اطالعات مورد نیاز، گاهی از روش های درست و با منابع صحیح 
به دس�ت می آید و مخاطبان نیز براس�اس س�طح معلومات و توان تحلیل خود به نتایج واقعی رهنمون می ش�وند ولی گاهی به دلیل فقر اطالع رس�انی یا 
ناکافی بودن قدرت تحلیل، به روش های منفی گرایش می یابند که تولید شایعه و شایعه افکنی در جامعه، زاییده این کمبودهاست. مشکلی که گاهی به 
ناامنی جدی در جامعه منتهی می شود و مدیریت بحران را برای دست اندرکاران دشوار می کند. به ویژه 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، زمینه سازی کافی را برای مدیریت فکری بسیاری از 
مخاطبان فراهم کرده است. ابزارهایی مانند ماهواره، اینترنت، نرم افزارهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی، همگی زبان گویایی برای انتقال پیام های 
هدفمند هستند که می توان در 2 سوی 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 ذی ربط، یک فرصت است که حتی می تواند باعث آموزش های پیشگیرانه نسبت به 

مقاوم سازی افراد نسبت به داده های نادرست خبری شود.

تعدادی از شایعات که اطمینان به سالمت 
را در هفته های اخیر در کشور و فضای 

مجازی هدف قرار داده اند

• واکنش وزارت بهداشت به شايعه شيوع آنفلوانزا

بيماري هاي وزارت بهداشت،  رئيس مرکز مديريت 

گفت: »رسانه ها فارغ از هر گونه انديشه اي، به شايعات 

مربوط به بيماري ها خصوصا بيماري هاي واگير بدون 
تماس با وزارت بهداشت دامن نزنند.«

• شايعات مربوط به نوشابه واقعی است؟

• اخبار مربوط به پخش ويروس ايدز شايعه است

دکتر گويا، رئيس مرکز مديريت بيماری های وزارت 

بهداشت خبر »پخش ويروس ايدز توسط عده ای که 

مراجعه  منازل  در  به  قند خون  بهانه چک کردن  به 

می کنند و کارت علوم پزشکی دارند« را تکذيب کرد.

• شايعات مربوط به آب آشاميدنی قرچک درست نيست

فرماندار شهرستان قرچک گفت: »شبکه  آب آشاميدنی 

قرچک فرسوده است و شايعات مربوط به آن واقعيت 
ندارد.«

ايميل  اين  اگر نگران مصرف آب تهران هستيد،   •
را بخوانيد.
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باشند. همچنین الزم است به مخاطبان هشدار داده شود 
که شایعات قابل پیگیری حقوقی هستند و نمی توان 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 شایعه افکنان 
که دلیل این کار را س��رگرم ش��دن اعالم کرده بودند، در 

نظر گرفته شد.
در نگاه دوم، یعنی روش های مقاوم شدن هر یک از ما در 

برابر شایعات می توان به چند قانون اشاره کرد:
1. قانون ثبت: براساس آموزه های دینی، هر سخنی که 
از زبان ما خارج می شود، ثبت می شود و قابل پیگیری از 
سوی خداوند است.  به همین دلیل، چند دستور شفاف 

از سوی خداوند به ما داده شده است:
الف( آنچه را نمی دانی، نگو زیرا روزی بازخواست می شوی. 
ب( به گمان بسنده نکن؛ فقط دنبال دانش و یقین باش. 
ج( برخ��ی از گمان ه��ا گن��اه هس��تند و مج��از به این گونه 

گمانه زنی ها نیستید. 
د( اگ��ر ف��رد معلوم الحال��ی برای ش��ما خبری آورد، حتما 

تحقیق کنید و از پذیرش فوری آن بپرهیزید. 
وجه مش��ترک همه س��فارش ها، 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. 
2. قانون توجه به پیامد: اگر بپذیریم هر س��خنی اثر 
خود را دارد، آن گاه درباره س��خن پراکنی دقت بیش��تری 
خواهیم داش��ت زیرا ممکن اس��ت برخی از حرف های به 
ظاهر ساده در سرنوشت فرد یا افراد زیادی تاثیر داشته 
باشد که نمی توان 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 می دهیم، مسئولیم و ریز و درشت مسائل 

رفتاری ما نیازمند پاس��خگویی اس��ت. از این رو، س��فارش 
شده ایم به سرانجام رفتارها و گفتارهای خود بیندیشیم 

تا از هر گونه زیان رسانی به خود و دیگران ایمن بمانیم.
3. قانون مکث: یکی از روش های آموزش��ی برای 
افرادی که در کنترل خود مشکل دارند، قانون مکث 
اس��ت. در این مهارت از افراد خواس��ته می ش��ود برای 
انجام کارها، اندکی تامل کنند و سپس رفتار مورد نظر 

را انجام دهند. در مسائل مهم تر مانند جایی که ممکن 
است زیان جدی به دنبال داشته باشد، زمان بیشتری را 
برای بررس��ی بهتر موضوع از افراد درخواس��ت می کنند. 
مث��ال ی��اد می دهن��د ب��رای خریدهای باالت��ر از 500 هزار 
تومان حتما 2 روز به خودتان فرصت بدهید تا اطمینان 
پیدا کنید که به وسیله مورد نظر نیاز دارید، جایی که از 
آن خرید می کنید 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 آموزه های دینی 
به نام تدبیر قبل از عمل از آن یاد ش��ده، س��بب می ش��ود 

پشیمانی پس از اقدام، از بین برود.
4. قانون اطمینان: در این قانون، افراد موظف هستند 
اطالعات مورد نیاز را از منابع موثق تهیه کنند تا نسبت 
به آنچه باور کرده اند یا قصد انتشارش را دارند، اطمینان 
حاصل کنند. در جامعه اسالمی، منابع موثقی مانند نهادهای 
دولتی، رسانه ملی، مراجع پاسخگویی و انسان های درستکار 
و آگاه وجود دارند که می توانند نیاز ما را به دانستن پوشش 
دهند. در آموزه های 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 شنیده اند، مامور 
شده اند. خداوند پیروی کورکورانه از دیگران را که معموال 
همراه با تعصب و بدون منطق است، عامل گمراهی معرفی 
کرده و سبب ماندگاری گمراهان بر اصرارهای شخصی شان 

می داند. در طرف مقابل، اهل ایمان با دریافت اطالعات، 
بصی��رت کاف��ی و پی��روی از بهتری��ن س��خن ها، از تردید و 
دودلی بیرون می روند و ش��خصیتی اس��توار و مطمئن از 

خود نمایش می دهند.
سخن پایانی: توجه به شایعه، یکی از بهترین نوع همکاری 
با شایعه س��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 می کند. از این رو، الزم اس��ت با افزایش 
آگاهی، تفکر در رویدادها، پرهیز از بدگمانی نسبت به منابع 
رسمی اطالع رسانی و خویشتنداری در انتشار اخباری که 
به دس��ت ما می رس��د، خود را س��رباز کارآمدی برای نظام 

تعریف و نقشه های دشمنان را نقش بر آب کنیم.

منابع مطالعاتی: 1.گردن آل پورت و لئو پستمن، روان شناسی 
شایعه، تهران، سروش 2. غالمعلی افروز، روان شناسی شایعه و 
روش های مقابله، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی

اجتماعی بودن انسان سبب می شود از 
خبرهای مرتبط با زندگی جمعی آگاه 
شود. این اطالعات مورد نیاز، گاهی از 
روش های درست و با منابع صحیح به 
دست می آید و مخاطبان نیز براساس 
سطح معلومات و توان تحلیل خود به 
نتایج واقعی رهنمون می شوند ولی گاهی 
به دلیل فقر اطالع رسانی یا ناکافی بودن 
قدرت تحلیل، به روش های منفی گرایش 
می یابند که تولید شایعه و شایعه افکنی 

در جامعه، زاییده این کمبودهاست
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رصد و پایش تهدیدات زیستی دامی

شناسایی سریع کلید مهار طغیان

آنچه در کاهش آسیب پذیری در برابر این تهدیدات مهم 
است، شناسایی سریع حوادث و طغیان ها و به اصطالح 
مورد شاخص )اولین مورد بیماری که توسط افراد مشاهده 
می شود( 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، جمع آوری و 
تحلیل داده ها با هدف بررسی روند سالمت در جمعیت 
است. در صورتی که این پایش همراه با انجام اقدامات 

کنترلی باشد آن گاه واژه مراقبت به کار برده می شود.
واژه مراقبت برای اولین بار طی انقالب فرانسه استفاده 
ش��ده، وقت��ی ک��ه معن��ی آن »ن��گاه ک��ردن به یک گروه 
که تصور می شود توطئه گر هستند«، بود. کلمه به طور 
گسترده ای توسط اپیدمیولوژیست ها و سایر متخصصان 
سالمت حیوانات، به مفهوم پایش و کنترل حوادث مرتبط 
با س��المت در جمعیت های دامی اس��تفاده ش��ده اس��ت. 
مراقبت بیماری کلید هش��دار س��ریع در تغییر وضعیت 
س��المت در هر جمعیت حیوانی اس��ت. کلمات پایش و 
مراقبت اغلب در برنامه های س��المت حیوانات به جای 

هم استفاده می شوند. مراقبت بیماری در حیوانات شامل 
مشاهده یک جمعیت دامی برای شناسایی احتمال ورود 
ی��ا وج��ود ی��ک بیم��اری خاص ی��ا یک گروه از بیماری ها 
در جمعیت مورد نظر است. پایش بیماری های دامی بر 
شناس��ایی یک بیماری یا یک گروه از بیماری ها، برای 
تعیین تغییرات در ش��یوع و میزان و جهت گس��ترش 
بیماری تمرکز دارد. انواع مختلف سیستم های پایش و 
مراقبت برای بررسی وضعیت تهدیدات در جمعیت های 
 دام��ی ب��ه کار ب��رده می ش��ود ک��ه مراقب��ت بر پایه خطر

دی��ده وری  مراقب��ت   ،)Risk-based Surveillance( 
چندعامل��ی  مراقب��ت  و    )Sentinel Serveillance(
)Syndromic Surveillance( از جمل��ه مهم تری��ن ای��ن 
روش هاس��ت. مراقب��ت ب��ر پای��ه خطر نوع��ی از مراقبت 
است که در آن جمعیت های دامی که بیشتر در معرض 
خط��ر هس��تند و احتم��ال ورود بیم��اری به آن جمعیت 
وجود دارد، مورد بررس��ی قرار می گیرند. به عنوان مثال 
تحت نظر داش��تن مزارع صنعتی پرورش طیور و طیور 
روس��تایی که در نزدیکی زیس��تگاه های پرندگان مهاجر 
ق��رار دارن��د ب��رای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان. مراقبت 

دیده وری پایش مداوم گله ها براساس مخاطره انتخاب 
شده است تا قادر به شناسایی سریع تر طغیان بیماری یا 
عفونت باشد.  این نوع مراقبت مخصوصا برای پایش وقوع  

بیماری هایی که ناقل دارند، مناسب است.
مراقبت چندعاملی اولین بار به عنوان ابزاری برای هشدار 
سریع در برابر حمالت بیوتروریسمی معرفی شده است. 
این تعریف به صورت های گوناگونی به عنوان ش��اخص  
تشخیص غیراختصاصی برای هشدار درباره طغیان  بیماری 
اس��تفاده می ش��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، توانمندی ها و زیرساخت های 
کشور از طرف دیگر است و اینکه اطالعاتی که سیستم 
رصد و پایش تولید می کند باید درک از وقوع تهدید را 
افزایش دهد و برای بهبود سالمت دام ها از طریق انجام 

فعالیت های متناسب به کار رود. 

نیازمندی های اصلی یک برنامه رصد و پایش
1.پایه های قانونی: یک برنامه رصد و پایش باید چارچوب 

   دکتر محمدحسین فالح/دامپزشک،اپیدمیولوژیست 

تهدید، برایند وضعیتی است که عوامل محیطی برخالف خواسته ما و خارج از کنترل عمل می کنند 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 ارزش های حیاتی ما را به خطر اندازد تهدید 
محسوب می شود. از جمله این تهدیدات که همواره جمعیت دامی کشور را تهدید می کند، تهدیدات زیستی است. تهدیدات زیستی شامل انواع آفات 
و عوامل بیماری زا )ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، پریون ها و...( است که برخی از آنها بومی و برخی به صورت اگزوتیک )غیربومی( است و به روش های 
مختلف )واردات دام و فراورده های بیولوژیک، پرندگان مهاجر، حیات وحش، انتقال مکانیکی، ورود ناقالن بیماری و...( وارد کشور می شود و جمعیت 
دامی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی، با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی کشور احتمال ورود عمدی عوامل بیولوژیک به کشور نیز وجود دارد.

ام
د

معاون وزیر جهادکش��اورزی، سرنوش��ت صنعت دام و 
طیور در دوران پساتحریم را تشریح کرد. وی با اشاره 
به زیرساخت هایی به ویژه در زمینه تولید مواد پروتئینی 
و ام��کان تولی��د بی��ش از نی��از این محصوالت گفت: »ما 
می توانی��م از ای��ن فرص��ت اس��تفاده و به وی��ژه در بخش 
صادرات حضورمان را در دیگر کشورها پررنگ تر کنیم.«

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی افزود: »به اعتقاد 
م��ا، در ح��وزه طی��ور ام��کان تولی��د تا 50 درصد بیش از 

ظرفیت موجود با توجه به زیرساخت هایی که در کشور 
هست، وجود دارد اما چون بازار مصرف نیز باید متناسب 
با تولید، تعریف ش��ود و چنین امکانی تاکنون فراهم 

نبوده، هیچ گاه این کار انجام نشده است.«
رکن��ی، بی نی��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 
بی نیاز شده، ضمن اینکه سال گذشته نیز رکورد صادرات 

به ویژه در بخش مرغ و تخم مرغ شکسته شد و در این 
سال مجموعا حدود 150 هزارتن مرغ و تخم مرغ صادر 
کردیم. امسال هم می توانیم با توجه به شرایط موجود 

به عدد بزرگ تری در این زمینه دست یابیم.«
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه لغو تحریم ها 
سبب می شود به تدریج و در یک روند زمانی هزینه های 
تامین نهاده ها و خوراک دام و طیور کاهش پیدا کند، 
اظهار داشت: »هزینه هایی که به واسطه موضوع تحریم ها 

دامپروری کشور مانند صنعت مونتاژ خودرو سازی به پسا تحریم لبخند می زند؟!



شماره  پنجم - مهر، آبان 94

11سازمان پدافند غیرعامل کشور

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 معدوم س��ازی دام های آلوده از جمله مواردی 
است که نیازمند قانون مناسب برای اقدام به موقع است.

2. بودجه: یکی از مهم ترین نیازهای برنامه های رصد 
و پایش بودجه و منابع مالی این سیستم هاست. تامین 
بودجه برای پایش مورد نظر می تواند و باید توسط صنایع 
مربوطه نیز تقبل شود. در جهان در حال توسعه تامین 
بودجه برای فعالیت های مراقبت به س��ختی به دس��ت 
می آید. واضح اس��ت که بخش دولتی نمی تواند به طور 
کامل فعالیت های الزم برای ایجاد یک سیستم پایش و 

مراقبت بیماری را از نظر مالی تامین کند. 
3.آم�وزش: پای��ه موفقی��ت در ه��ر برنامه رصد و پایش 
وجود افراد کارآمدی است که در همه سطوح سیستم 

فعالیت کنند. آموزش می تواند مخاطبان مختلفی را هدف 
قرار دهد؛ تصمیم گیران، اپیدمیولوژیست ها، دامپزشکان 
فیلد و پرسنل آزمایشگاه. پرسنل فیلد الزم است اهمیت 
مراقبت را به عنوان ابزاری برای نشان دادن وضعیت بیماری 
یک کش��ور یا ناحیه دریابند. به این منظور جمع آوری 
اطالعات از داده های جمعیتی بس��یار مهم اس��ت. اغلب 
نب��ود داده ه��ای مخرج یکی از مهم ترین محدودیت های 
طراحی مطلوب بررسی است. یک وظیفه اساسی دیگر 
در این س��طح سیس��تم باال بردن آگاهی تولیدکنندگان 
از اهمیت اخطار بیماری ها 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 بیماری هایی که سیس��تم پوشش 
می دهد دانش کافی داشته باشند. آزمایشگاه الزم است 

محدودیت ها و قابلیت اجرای تست های تشخیصی را درک 
کند و به اپیدمیولوژیست ها در تفسیر نتایج آزمایشگاهی 

کمک کند.
4. انتش�ار نتایج: آنالیز داده ها را به اطالعات تبدیل 
می کند. جمع آوری صرف اطالعات بدون هیچ خروجی 
مفیدی بی فایده است و اعتمادی را که در سیستم رصد 
و پای��ش وج��ود دارد از بی��ن خواه��د برد. اطالعات روتین 
دوره ای به ش��کل گزارش��ات منظم )هفتگی، ماهانه یا 
ساالنه( برای همه کاربران سیستم قابلیت پذیرش، نماینده 
بودن، کیفیت داده ها و مفید بودن سیس��تم را )عناصر 
مهم ارزیابی سیستم های پایش( بهبود خواهد بخشید.

5. ارزیابی سیس�تم رصد و پایش: ارزیابی دوره ای 
سیستم اطالعاتی را برای شناخت و اداره وضعیت هایی 
که اثربخشی و بهره وری آن را با مشکل مواجهه می کند، 

فراهم می کند. 
دام

بر ما تحمیل می شد، از جمله اعمال محدودیت برای 
تبادل منابع مالی برداشته و واسطه ها حذف می شود، 
بنابراین مستقیما امکان تامین نهاده ها با قیمت مناسب تر 
وجود دارد، هزینه واردات کاهش می یابد و این موضوع 
باعث می شود ما محصول نهایی مان را با قیمت منطقی تر 

و مناسب تری 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 می کنند، ادامه داد: »با توجه به 
زیرساخت ها و دانش فنی که در کشور در زمینه تولید 
محصوالت پروتئینی وجود دارد، با واردات بخش��ی از 
نیازمندی ها مثل ذرت و سویا می توانیم 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 تحریم ها بر 

این موضوع بس��یار موثر اس��ت. به عنوان 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 800 هزار تن 
واردات گوشت مرغ در سال انجام می دهد که این بازار 

می تواند در اختیار ایران قرار بگیرد.«
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عامل بیماري  هاري ویروس��ي اس��ت. عصب دوس��ت از 
خانواده مونونگاویرال، از رده لیساویروس ها و از جنس 
رابدوویریده است. این ویروس شبیه گلوله تفنگ است.

عالئم بیماری در انسان 
شروع  هاري اغلب با یک احساس اولیه هراس، سردرد، 
تب، کوفتگي عضالت و تغییرات حس��ي نامش��خص در 
محل گزش حیوان همراه است. تحریک پذیري و ترس 
از فضاي باز عالئم شایعي هستند. بیماري با بي حسي 
یا فلج عضالت پیشرفت مي کند. گرفتگی عضالت حلق 
منجر به ترس از آب مي شود. دلیریوم و تشنج نیز ممکن 
اس��ت دیده ش��ود. بدون مداخله پزش��کي، سیر بیماري 
6-2 روز و گاهي بیش��تر اس��ت. مرگ معموال به دلیل 

فلج عضالت تنفسي رخ مي دهد. 

راه های انتقال بیماری
1. گاز گرفتن : اصلی ترین  راه  سرایت  بیماری  از طریق  

گاز گرفتن  به  وس��یله  حیوانات   هار اس��ت که  در مورد 
گربه  و گربه  سانان  از طریق  کشیدن  پنجه  نیز بیماری  

منتقل می شود.
2. پوست : بیماری   هاری  از راه  پوست  سالم  قابل  سرایت  
نیست  ولی  اگر کوچک ترین  خراش  یا زخمی  در پوست  
وجود داشته  باشد در تماس  با ترشحات  آلوده  قابل  انتقال  

خواهد بود.
3. سایر راه ها: انتقال  بیماری  به  ندرت  از طریق  دستگاه  
تنفس ، دستگاه  گوارش ، پیوند اعضا، جفت ، وسایل  آلوده ، 
مخاط ها و سرانجام  از انسان  به  انسان  امکان پذیر است.

عالئم بالیني در انسان
دوره بیماري  هاري به 4 مرحله تقسیم می شود:

مرحله نهفتگي: این مرحله به طور معمول در انسان 
15 روز ت��ا 3 م��اه و به ط��ور متوس��ط  1ت��ا 2 م��اه )75 
درصد موارد کمتر از 3 ماه( طول می کشد ولي از چند 
روز تا بیش از 3 ماه، 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 که گاز 
گرفتن صورت زودتر موجب بروز عالئم بیماري می شود. 
سوش ویروس آلوده کننده، همچنین سن و گاز گرفتن 
از روي لب��اس ی��ا وس��ایل حفاظت��ي نی��ز در طول دوره 
نهفتگي تاثیر دارد. البته باید در نظر داشت در برخي 
موارد، طوالني بودن دوره نهفتگي  هاري ممکن است 
س��بب فراموش��ي و گزارش نادرس��ت از تاریخ دقیق گاز 
گرفتن شود. همچنین به دلیل تعدد و شدت زخم هاي 
ایجاد شده در کودکان نسبت به بزرگساالن و در نتیجه 
ورود ویروس هاي بیشتر به بدن آنها، طول دوره نهفتگي 

ممکن است کوتاه تر باشد. 

مرحله بروز عالئم اولیه
شامل عالئم غیراختصاصی و اختصاصی می شود. عالئم 
غیراختصاصی1  روز و حداکثر 10 روز به طول می انجامد. 
عالئ��م اولی��ه غیراختصاص��ي  هاري عبارتنداز: تب، لرز، 
خس��تگي، س��ردرد، ضعف و درد عضالني، بي اش��هایي، 
اشکال در بلع، حالت تهوع و استفراغ، سرگیجه، دردهاي 
ش��کمي و اس��هال، گلودرد، تنگي نفس، س��رفه خشک، 

نگراني و ترس، تحریک پذیري و عصبي بودن.
عالئم اختصاصي این مرحله عبارتند از: عالئم موضعي 
در محل گاز گرفتن شامل سوزش، گزگز و مورمور که 
در 50 تا 80 درصد بیماران این عالئم در مسیر عصب 
حسي عضو گاز گرفته شده به علت تکثیر ویروس در 

ریشه خلفي عصب حسي بروز می کند. 

مرحله حاد عصبي
ای��ن مرحل��ه احتم��اال ب��ا توجه به س��وش ویروس به 2 
شکل ظاهر مي شود: الف- شکل هیجاني یا خشمگین 
که عالئم آن عبارتند از: فعالیت حرکتي شدید شامل 

6 مهر مصادف با 28 سپتامبر روزجهانی بیماری هاری

هاری ، سبک زندگی غربی،  تهدید نامعلوم
 دکتر رضا پاکزاد/ اپیدمیولوژیست 

هاري یک بیماري کش�نده ویروس�ی حیوانات گوش�تخوار اس�ت که انس�ان و س�ایر پس�تانداران به طور تصادفی و اغلب از طریق گزش به آن مبتال 
می شوند. اهمیت بیماري به دالیل میزان کشندگی باال، هزینه هاي باالي درمان و خسارت اقتصادي ناشی از تلفات دام هاست. آمارهاي بین المللی 
نش�ان داده س�االنه 50 هزار تا 100 هزار نفر در اثر این بیماري در سرتاس�ر دنیا جان خود را از دس�ت می دهند که بیش�تر موارد در کش�ورهاي در 
حال توس�عه اس�ت. بیماري  هاري بین حیات وحش ایران به صورت بومی وجود دارد و آلودگی حیوانات اهلی به طور مکرر اتفاق می افتد. با وجود 
اس�تفاده از واکس�ن هاي ضد هاري جدید، هنوز واکسیناس�یون و در مواردي س�رو واکسیناس�یون ضد هاري تنها راه نجات اش�خاص  هار گزیده اس�ت. 
در صورت ظهور عالئم  هاري، درمان امکان ندارد و مرگ این بیماران حتمي است. از دیدگاه اپیدمیولوژی، بیماري  هاری به 2 شکل  هاري شهري 

)سگ و گربه( و  هاري وحشي )گرگ، روباه، شغال و خفاش(  دیده می شود.

شکل1- وضعیت  هاری در ایران در سال 1390
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دویدن و دست و پا زدن، تحریک پذیري و عدم آرامش، 
توهم، نگراني و هیجان. ترس از آب عالمتي است که 
در این ش��کل در بیش��تر موارد دیده می ش��ود و موجب 
انقباض هاي دیافراگم و عضله هاي تنفس��ي می ش��ود. 
همچنین نسیم مالیم، نور شدید، صداي بلند و لمس 
ک��ردن ممکن اس��ت موج��ب تحریک پذیري و انقباض 
عضله هاي حنجره و حلق و س��ایر عضله هاي تنفس��ي 
شود. افزایش ترشح بزاق و اختالل در بلع موجب شکل 
مشخص بیماري  هاري می شود. خواب آلودگي، توهم، 
حال��ت تهاجم��ی، انقباض هاي عضالني، عالئم مننژیت، 

تشنج و فلج موضعي به سرعت ظاهر مي شود. 

مرحله کما و مرگ
در نهایت، ابتال به بیماري  هاري به مرحله کما می رسد 
و بیمار به علت نارسایي و آپنه یا کالپس قلبي-عروقي 
می میرد. از شروع عالئم بالیني تا مرگ به طور متوسط 
4 تا 7 روز طول می کشد. در موارد نادر با مراقبت هاي 
شدید از بیماران، طول عمر بیشتر می شود ولي عوارض 
دیررس ش��امل ترش��ح ناکافي هورمون آنتي دیورتیک، 
دیابت بي مزه، اختالل در ریتم قلبي، عدم اس��تحکام 
خونریزي گوارشي و... در نهایت باعث مرگ فرد می شود. 

وضعیت ایران از نظر  هاری
ایران از نظر بروز بیماري  هاري در جهان جزو کشورهایي 
است که بیماري هم در حیوانات وحشي و هم در حیوانات 
اهلي دیده مي شود. بیماري  هاري در کشور ایران هنوز 
یکي از معضالت بهداشتي اقتصادي است و تقریبا همه 
اس��تان ها کم و بیش به این بیماري آلوده هس��تند. با 
توجه به تقویت سیس��تم مراقبت و گزارش دهي موارد 
حیوان گزیدگي و به موازات آن افزایش موارد  هاري حیواني 
در20  سال گذشته در کشور، آمار موارد حیوان گزیدگي 
از 18 هزار و 305  مورد )با میزان بروز 35 در 100 هزار 
نفر جمعیت( در سال 1366 به 135 هزار و 448 مورد 
)با میزان بروز 177 در 100 هزار نفر جمعیت( در سال 
1390 افزای��ش یافت��ه ک��ه ب��ا اقدامات به موقع )ارجاع به 
مراکز مجهز شستشو و واکسیناسیون( تعداد افراد مبتال 

به  هاری کاهش یافته است. )شکل 1 و 2(

تشخیص  هاری
بزاق، پوس��ت و بافت مغز فردی که مش��کوک به  هاری 
اس��ت، آزمایش می ش��وند تا میزان پیش��رفت بیماری 
مش��خص ش��ود. راحت ترین 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 می پرسد. تا زمانی که اولین 
عالئم بیماری  هاری در انس��ان ظاهر نش��ود، نمی توان 

وجود قطعی آن را تشخیص داد.

بیوتروریسم و  هاری
با توجه به اینکه میزبان اصلی  هاری سگ و سگ سانان 

است و همچنین راه های انتقال آن عموما مستقیم است، 
برای اهداف بیوتروریسم کمتر استفاده می شود. البته 
باید توجه داش��ت آلودگی حیوانات در مقیاس وس��یع 
می تواند با دخالت انسان ها انجام گیرد و در نتیجه یک 

خطر بالقوه برای انسان محسوب شود.

مبارزه و کنترل  هاری
اس��اس مب��ارزه ب��ا  ه��اري بر 3 اص��ل »کنترل  هاري در 
حیات وحش« ، »کنترل جمعیت حیوانات گوشتخوار 
بدون مالک به ویژه سگ هاي بدون صاحب« و »کنترل و 
پیشگیري از بیماري در جمعیت سگ هاي صاحب دار« 
استوار است. کنترل جمعیت سگ های ولگرد، با همکاري 
س��ازمان دامپزش��کي کش��ور و سایر ارگان هاي ذیربط، 
طرح ملي جمع آوري حیوانات ناقل بیماري هاي مشترک 

بین حیوان و انسان )به ویژه سگ هاي ولگرد( در حال 
حاضر به صورت یک طرح کشوري با تولي گري وزارت 
کشور از طریق سازمان همیاري شهرداري ها و نیروي 
انتظامي کشور در حال انجام است. در نوع  هاري وحشي، 
حیوانات وحشي به عنوان ناقالن و مخازن اصلي بیماري 
تلقي می شوند که در راستاي کنترل بیماري، سازمان 
دامپزشکي آمادگي خود را براي هرگونه همکاري فني 
با سازمان حفاظت محیط زیست )به عنوان متولي این 
بخش از مبارزه با بیماري( اعالم کرده است. در راستاي 
مب��ارزه ب��ا بیم��اري در جمعی��ت س��گ صاحب دار و در 
واقع کنترل و پیش��گیري  هاري ش��هري، اس��اس کار بر 
واکسیناسیون و ایمن سازي این گروه از حیوانات قرار 

گرفته است.

شکل3- روند بروز حیوان گزیدگی و هاری انسانی از سال 1366 لغایت 1390

شاخص اندازه گیری وضعیت بهداشتی کشور از لحاظ  هاری
نسبت موارد  هاري انساني به میزان بروز حیوان گزیدگي به عنوان یکي از شاخص هاي 
مهم مراقبت حیوان گزیدگي است که در سال های اخیر در کشور ما کاهش یافته که 

نشان دهنده بهبود وضعیت نظام مراقبت  هاری در کشور است. )شکل 3(

وضعی�ت جهان از نظر 
 هاری

گزاش ه��ای  براس��اس 
جهان��ی اکثر کش��ورهای 
جهان به ویژه کش��ور های 
آس��یایی، آفریقای��ی و تا 
حدودی آمریکای مرکزی 
موارد  هاری باالیی دارند. 
قاره آمریکای شمالی، اروپا 
و استرالیا تقریبا بیماری را 
حذف کرده اند. )شکل 4(
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قانون ایمنی زیستی جمهوری اسالمی ایران در سال 1388 
در 11 ماده به تصویب مجلس ش��ورای اس��المی رس��ید و 
متعاقب آن نیز مصوبه هیات محترم وزیران در مورد آیین نامه 
اجرایی قانون ایمنی زیس��تی به ش��ماره 48902/91126 

مورخ 1392/4/19 به تصویب نهایی رسید.
با توجه به شکل گیری 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 آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی به شماره  
48902/91126 مورخ 1392/4/19 که براساس اصل 138 
قانون اساسی و با حضور تمامی وزرای ذیصالح مصوب شده 
بود را در جلسه مورخ 1393/3/17 به علت لزوم بازنگری تعلیق 
و در جلسه بعدی خالف مقررات در مورخه 1394/3/29 
بدون حضور تمامی وزرای تصویب کننده مصوبه فوق الذکر، 
آیین نام��ه اجرای��ی را برخ��الف روال و قانون��ی و اخذ نظر از 
سایر وزرا و مراجع قانونی مصوب کننده و نیز خالف روال 
اصل 138 قانون اساسی لغو کرد، که بدعتی بی نظیر است.

در این میان مقایسه اعضای شورای ملی ایمنی زیستی با 
هیات محترم وزیران، نافذ و جامع نبودن نظرات شورای ملی 
ایمنی زیستی را به روشنی نشان می دهد اما به دلیل اهمیت 
موضوع در مقوله ورود، تولید، توزیع و مصرف محصوالت زنده 
حاوی موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی بر سالمت انسان، 
حیوان و گیاه و نیز احتمال شیوع حمالت بیوتروریستی 
ویرانگر به کشور، از طریق این گونه محصوالت از یک سو 
و از سوی دیگر، ضعف قانون و آیین نامه اجرایی، به نظر 
می رسد عالوه بر رفع اشکاالت مطروحه زیر باید مراجع 
مستقل قانونی در تدوین قانون و آیین نامه حضوری فعال 
و هوشمندانه داشته باشند و از سالمت و امنیت جامعه به 

جدیت پاسداری کنند.
همچنین در جلس��ه مورخه 1394/3/29 عنوان ش��د در 
شورای ملی ایمنی زیستی آیین نامه اجرایی موضوع بند 
ب ماده 7 قانون ایمنی زیستی مورد بحث و بررسی قرار 
گرف��ت و پ��س از ط��رح نظ��رات و دیدگاه های حاضران در 
جلسه، این آیین نامه که در ارتباط با شرایط بسته بندی، 

برچسب گذاری و حمل و نقل موجودات زنده تغییر شکل 
یافته ژنتیکی است، به تصویب رسید که اطالق آیین نامه 
به مصوبه ش��ورای ملی زیس��تی خالف قانون اس��ت ضمن 
اینکه نظرات مکتوب و موافقت زیرمجموعه های وزارتخانه ها 
مانند برخی سازمان های حاکمیتی وظیفه مند در قانون 
در این شرایط لحاظ نشده و این آیین نامه دارای اشکاالت 
عدیده فنی و قانونی است. عالوه بر این، در ماده 7 قانون 
ایمنی زیستی به شورای ملی ایمنی زیستی اجازه تدوین 
چنین آئین نامه ای یا سایر موارد مشابه داده نشده است.

اما به دلیل اهمیت موضوع اشکاالت مندرج در قانون 
و آیین نامه اجرایی ایمنی زیستی لغو شده به شرح 
زیر به تفکیک و براساس اهمیت به شرح زیر اعالم 

می شود:

الف- قانون ایمنی زیستی
1.  قان��ون در م��ورد محص��والت  )GMO(، تران��س ژنیک و 

کلونینگ سکوت کرده است.
2. تصویب دستورالعمل  برعهده شورای ملی ایمنی زیستی 
قرار داده شده است که باید برعهده دستگاه مجوزدهنده 
ذیصالح قانونی باشد. ضمن اینکه اختیارات این شورا با هیات 
وزیران موازی بوده و پیشنهاد حذف این شورا داده می شود.

3. تصوی��ب آیین نام��ه بای��د برعهده هیات محترم وزیران 
براساس اصل 138 قانون اساسی باشد که برعهده شورای 
ملی ایمنی زیس��تی قرار گرفته اس��ت. بدیهی اس��ت کار 
کارشناسی الزم در بدنه شورای ایمنی زیستی صورت نگرفته 
و برخی وزارتخانه های مهم مانند وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و اقتصاد و دارایی )گمرک( و... در آن حضور ندارند.

4. در شورای ملی ایمنی زیستی یک نفر از اعضای انجمن 
علمی تخصصی فناوری زیستی جدید )تشکل مردم نهاد( 
و یک نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی 
دانش��گاه ها )حداقل دانش��یار( به پیش��نهاد وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی حضور دارند که حق رای برابر با 
سایر اعضای حاکمیتی و وزارتخانه های حاکمیتی و حتی 

نمایندگان مجلس را در شورا دارند.

5. مانند سایر قوانین شورا به دبیرخانه مستقل نیاز ندارد 
و باید مرجع مصوبات هیات محترم وزیران باشد.

6. در برخ��ی م��واد مانن��د تبص��ره ماده 4 مجوز صادرات، 
تولید، عرضه، خرید و فروش و مصرف ذکر نشده است.

7. در تبصره ماده 5 کمیسیونی 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 موازی کاری 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.
8. عدم تناسب جرم و تخلف با مجازات در نظر گرفته شده 
در قانون )از جنبه عمومی، کیفری و حقوقی( محرز است.

9. در ماده 7 مجوز صادرات، تولید، عرضه، خرید و فروش 
و مصرف ذکر نشده است.

10. در تبص��ره ال��ف م��اده 7 قان��ون مجوز صادرات، تولید، 
عرضه، خرید و فروش و مصرف ذکر نشده است.

11.  در بن��د د م��اده 8 ال��زام ب��ه رعای��ت م��اده 17 پروت��کل 
کارتاهنا با توجه به اینکه منافع کشور را تامین نمی کند 

فاقد وجاهت قانونی و علمی است.
12. در بند د ماده 8 الزام به محرمانه بودن هدف و محل 
ورود و چگونگی رهاسازی فاقد وجاهت علمی و قانونی 
است و به قانون مالکیت معنوی هیچ ارتباطی ندارد.

13. قانون ایمنی زیستی متقاضی محور و براساس 
خوداظهاری است که نقصی اساسی در قانون است.
14. در ماده 10 پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای 

موجودات تغییر شکل یافته ژنتیکی نباید 
از شمول قانون مستثنی شود و 

 43  اشکال وارده به قانون و آیین نامه  ایمنی زیستی:

 تنزل از قانون به پروتکل 

  زهرا حسین زاده/ کارشناس علوم زیستی

مجموعه ای از تدابیر، سیاس�ت ها، مقررات و روش هایی برای تضمین بهره برداری از فواید زیس�ت فناوری نوین و پیش�گیری از آثار منفی احتمالی 
کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گیاه و محیط زیست اتخاذ می شود که به آن ایمنی زیستی گفته می شود. در این راستا و 
برای حصول اطمینان از نبود آثار منفی این محصوالت بر انسان و محیط زیست و مسئولیت پذیری کشورها، پروتکلی موسوم به پروتکل کارتاهنا 
در زمینه ایمنی زیس�تی تدوین ش�د که ج.ا. ایران در اوایل س�ال 1379 آن را امضا کرد و پس از تصویب مجلس محترم ش�ورای اس�المی در س�ال 

1382 برای کشورمان الزم االجرا شد.  
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دارو و فرآورده های بیولوژیک دامپزشکی باید همانند دارو و 
فرآورده های بیولوژیک انسانی از شمول قانون مستثنی شوند.

15. وج��ود خ��الء قانون��ی در خص��وص جرائم، تخلفات و 
مجازات های متناس��ب با آن در خصوص ارزیابی و احراز 
مخاطرات در کلیه مراحل واردات، تولید، توزیع، پخش و 
رهاس��ازی و مصرف محموله های حاوی موجودات زنده 

ژنتیکی اختصاصا در زمینه سالمت گیاه، دام و انسان 
16. قانون ایمنی زیستی اجازه عدم ورود موجودات زنده 
تغییر شکل یافته ژنتیکی مخاطره آمیز را در بدو ورود به 
کشور نمی دهد و ممانعتی برای آن در نظر گرفته نشده 
اس��ت، بلکه تنها پس از ورود به کش��ور و ایجاد مخاطره، 
ب��رای آن ف��ارغ از ن��وع ج��رم و تخلف صورت پذیرفته، تنها 

پرداخت خسارت مالی تعیین شده است.
17. وضعیت ضبط، امحا و معدوم کردن و برخورد با محموله 
غیرمجاز یا فاقد شناسنامه یا برچسب یا نشانه گذاری و 
نحوه پیگیری از طریق مقام انتظامی و قضایی در قانون 

مبهم است.
18. حضور 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 
وزارتخانه ها و سازمان های مستقل در خصوص مصوبات 

این شورا الزامی است.

ب- اش�کاالت موجود در آیین نامه ایمنی زیس�تی 
لغو شده:

1. آیین نامه زیس��تی در مورد )GMO( ترانس ژنیک و 
کلونینگ سکوت کرده است.

2. آیین نامه ایمنی زیس��تی متقاضی محور و براس��اس 
خوداظهاری است.

3. در ماده 1 بخش اصطالحات آیین نامه ایمنی زیستی، 
براساس قانون ایمنی زیستی مواد پزشکی بیولوژیک در 

آیین نامه حذف شود.
 4. در ماده 1 بخش اصطالحات آیین نامه ایمنی زیستی 

بند ط تعریف رخداد غلط بوده که باید اصالح شود.
5. در بخ��ش تعاری��ف، تعری��ف صادرکننده، واردکننده، 
تولیدکننده، پخش و توزیع  و نگهداری کننده، فروشنده 
و عرضه کنن��ده و نی��ز واح��د تولی��دی، واحدهای پخش و 
توزیع  و نگهداری، مرکز عرضه، فروش و عرضه، همچنین 
آزمایش میدانی، باید به طور شفاف و دقیق آورده شود.

6. آیین نامه ایمنی زیس��تی باید به گونه ای تنظیم 
شود تا حداقل بوروکراسی برای متقاضی را در پی 
داشته و از سوی دیگر، با وظایف قانونی سازمان های 
مجوزدهن��ده، قان��ون واردات و ص��ادرات و س��ایر 
آیین نامه های قانون همسو باشد تا حین بررسی 
و اج��را ب��ه عل��ت مغایرت های قانونی از اثر نیفتد 
و از ورود بیماری ها جلوگیری و دیگر مخاطرات 

را شناسایی کند.
7. در آیین نامه کارگروهی تحت عنوان کارگروه 
ایمنی زیستی برای هر وزارتخانه در آیین نامه 
پیش بینی ش��ده که در آیین نامه اختیاراتی 
برخ��الف روال قانون��ی ب��ه ای��ن 

کارگروه ها 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 پیش بینی 
نشده است، به استحضار می رساند کارگروه تخصصی فقط 
وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و برنامه ریزی را برعهده دارد 
و باید از ارجاع متقاضی و بررسی مدارک متقاضیان توسط 
کارگروه یاد شده به لحاظ نداشتن مسئولیت  قانونی و نیز 
افزایش بوروکراسی و موازی کاری 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 می شود اظهارنظر افراد بدون صالحیت 
بررسی پرونده ها 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 می شود.
8. در بند وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و با توجه 
به تعریف بیان شده حیوانات وحشی ممکن است باعث ایجاد 
بیماری های دامی یا مشترک انسان و دام در سایر دام ها 
شوند، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست باید موظف 
شود قبال موافقت سازمان دامپزشکی کشور را کسب کند.

9. به 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 آیین نامه 
موضوع ماده 2 بی معنی است و پیشنهاد حذف دبیرخانه 

داده می شود.
10. در آیین نامه ایمنی زیستی، مرجعی که وظیفه اعالم 
ذخائ��ر ژنتیک��ی بوم��ی ب��ه لحاظ حفظ آنها و جلوگیری از 
ورود موجود تغییریافته ژنتیکی برای حفظ تنوع زیستی 
و حفظ ژنتیکی کشور را در وزارت جهاد کشاورزی اعالم 

کند، پیش بینی نشده است.
11. در آیین نامه ایمنی زیس��تی متقاضی باید به کارگروه 
تخصصی مراجعه کند که با وظایف مجوزدهنده ذکرشده 
در آیین نامه مغایرت دارد. ضمن اینکه در بسیاری موارد 
اصال متقاضی وجود ندارد یا محموله بدون صاحب است که 
تصمیم گیری عاجل در این خصوص اهمیت دارد و امکان 
صبر کردن تا پیدا شدن متقاضی یا تشکیل کارگروه ایمنی 

زیستی امکان پذیر نیست.
12. در آیین نامه دستورالعمل ها 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.
13. در تبصره 5 ماده 10 آیین نامه انجام پایش، ارزیابی و 
مدیریت مخاطرات و هزینه های مربوط برعهده متقاضی 
اس��ت که این امر باعث می ش��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 

مصرف کننده در تناقض است.
14. م��اده 11 آیین نام��ه نامفه��وم و غیرعلم��ی اس��ت و در 
صورت عادی محسوب شدن محصول حاوی موجود زنده 

تغییر شکل یافته ژنتیکی و درج نشدن در سوابق وعدم 
برچسب گذاری و نشانه گذاری بعد از رهاسازی پایش بی معنی 
است و مخاطرات پس از ورود به بازار مصرف را نمی توان 
بررس��ی و ردیابی کرد و صادرات محصول حاوی موجود 

زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی هم بی معنی خواهد بود.
15. در ماده 12 آیین نامه ایمنی زیستی فرآیند لغو مجوز 
باز برعهده متقاضی و در صورت درخواست وی است که 

امکان پذیر نیست.
16. در تبصره 2 بند الف- 22 ماده 12 تدوین دستورالعمل 
ب��ه کارگ��روه تخصص��ی ارج��اع ش��ده که این امر از وظایف 
مجوزدهنده است و کارگروه تخصصی به دلیل عدم وظیفه 
قانونی صدور، تمدید یا لغو مجوز نمی تواند دستورالعمل 
تدوین کند و نظر کارگروه تخصصی که مسئولیت صدور 
مجوز را برعهده ندارد نمی تواند مالک مجوزدهنده قانونی 
باشد یا بر آن برتری داشته باشد یا تدوین دستورالعمل کند.

17.  در اکث��ر بنده��ای آیین نام��ه فق��ط روی واردات تکیه 
شده و صحبتی از صادرات، تولید، عرضه، خرید و فروش 

و مصرف نشده است.
18. هی��چ ح��د آس��تانه و ح��د تحمل��ی در مورد محصول 
حاوی موجود زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی به دلیل امکان 
انتقال بیماری و مخاطرات نباید وجود داشته باشد و تمامی 
محصوالت باید قابل ردیابی باش��ند و برچس��ب گذاری یا 

شناسنامه دار شوند.
19. م��اده 22 ب��ه عل��ت مبه��م بودن و عدم تناس��ب جرم 
و تخل��ف و ع��دم ذک��ر آن در قان��ون اجرای��ی نب��وده و فاقد 

وجاهت قانونی است.
20. مخاطرات ذکرشده در ماده 25، 28، 29 و 30 ناقص است 
و به ذکر عبارات کلی پرداخته و شامل تمامی مخاطرات مانند 
سرطانزایی، شیوع بیماری های خطرناک، موتاسیون های 
خطرناک، از بین رفتن تنوع زیستی )برابر معاهده ناگویا-

کوآالالمپور( و حساسیت زایی نیست و مجازات متناسب 
با آن نیز در قانون قید نشده است.

21. در م��اده 34 رف��ع مخاط��رات تنه��ا برعه��ده متقاضی 
گذاشته شده است.

22. م��وارد اخت��الف بی��ن دس��تگاه های اجرایی در ماده 
35 برعه��ده دبیرخان��ه ش��ورای مل��ی ایمن��ی زیس��تی و 
کارگروه تخصصی نهاده شده است که برابر بخشنامه های 
ریاست جمهوری تنها مرجع حل اختالفات بین دستگاه های 
اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری است و باعث اعمال 
نظر این شورا، بدون نظر سایر مراجع ذیصالح قانونی همانند 

هیات محترم وزیران در مصوبات می شود.
23. در ماده 36 و تبصره آن آیین نامه ایمنی زیس��تی 
در صورت بروز اختالف نظر بین متقاضی یا دارنده مجوز 
دستگاه اجرایی ذیصالح، به کارگروه تخصصی و کمیسیون 
ماده 5 سپرده شده که این امر فاقد وجاهت قانونی و در 

صالحیت مرجع قضایی است.
24. م��اده 37 آیین نام��ه مبه��م و فاق��د وجاهت قانونی و 
علمی است که با اختیارات مجوزدهنده در تناقض است و 

به نوعی موازی کاری محسوب می شود.
25. م��اده 38 و تبص��ره آن و م��اده 40 و تبص��ره آن فاق��د 

وجاهت قانونی و غیر الزام آور است.
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ایران سومین بازار بزرگ مصرف لوازم آرایشی جهان است. یک سوم محصوالت آرایشی در ایران تقلبی هستند. شبکه خبری فرانس 24 طی گزارشی به 
بازار لوازم آرایشی و پتانسیل ورود شرکت های خارجی به این بازار پرداخت و اعالم کرد: »با برداشته شدن تحریم ها راه برای ورود شرکت های فرانسوی 
لوازم آرایشی به ایران باز می شود.« براساس این گزارش، پس از سال ها تحریم ها، خریداران ایرانی عادت کرده اند لوازم آرایشی، لوسیون ها و عطرها 
را از فروشندگان غیرمجاز خریداری کنند. حداقل یک سوم محصوالت آرایشی در بازار ایران تقلبی هستند. به نوشته این گزارش، ایران سومین بازار 
لوازم آرایشی است. به طور متوسط زنان ایرانی در سال 22 شیشه عطر می خرند که این رقم برای زنان فرانسوی 3 شیشه عطر در سال است و بسیاری 
از زنان ایرانی می گویند، آنها بیشتر بودجه خرید ماهانه خود را برای محصوالت زیبایی خرج می کنند. در پایان این گزارش واردات لوازم آرایشی ایران 

را 1/5 میلیارد دالر در سال عنوان می کند که با ورود شرکت های خارجی افزایش خواهد یافت.

 ترجمه:سمیه مقصودعلی 

بیش از 100 نوع ترکیب، روزانه با پوست ما در تماس 
است. برخی از این ترکیب ها سمی است و می  تواند 
باع�ث ابت�الی م�ا ب�ه بیماری های مزمن و کش�نده 
ش�ود. برای اثبات این قضیه محققان انجمن ملی 
حمایت از مصرف کنندگان در فرانسه، 60 میلیون 
مصرف کنن�ده مواد آرایشی-بهداش�تی را زیرنظر 
گرفت و 93 محصول آرایشی-بهداش�تی را مورد 
آزمایش قرار داد.  نتایج تحقیقات نشان داد از 93 
محصول، 48 مورد حاوی ترکیب های آلرژن، التهاب زا 
و نگهدارنده هایی است که تاثیر آن بر پوست مشخص 
نیست. به عنوان مثال تریکلوزان نوعی آنتی باکتری 
است که می  تواند در کارکرد هورمون ها اختالل ایجاد 
کند. فنوکستانول، آنتی باکتری دیگری است که در 
26 محصول از کرم صورت گرفته تا شیرپاک کن ها 
وج�ود دارد در حال�ی ک�ه اس�تفاده از آن از س�وی 
کمیس�یون اروپا ممنوع اعالم ش�ده اس�ت. به گفته 
 Dior، Clarins محققان، حتی مارک های معروفی مثل

و Biothorm هم از این قاعده مستثنی نیستند.

تحقیق��ی روی 15 ه��زار محص��ول آرایشی-بهداش��تی از 
مارک های مختلف نش��ان داده 40 درصد محصول های 
آرایشی-بهداشتی حداقل حاوی یک نوع ترکیب شیمیایی 
مضر هس��تند که می  تواند باعث اختالل در کارکرد غدد 
درون ریز ش��ود. ش��اید در نگاه اول این موضوع کم اهمیت 
جلوه کند اما وقتی بدانید هر فرد به طور متوسط روزانه از 
15 ماده آرایشی استفاده می  کند، نگاهتان عوض می شود. 
استفاده از این محصوالت نه تنها به سالمت انسان آسیب 
می زند و در فرد مصرف کننده باعث بیماری می شود بلکه 
می تواند با آلوده کردن محیط زیس��ت س��المت نسل های 
آینده را هم تهدید کند. محققان در بررس��ی های اخیر 
خود موفق به شناسایی ترکیبات موجود در مواد آرایشی و 
خمیردندان ها در گوشت ماهی ها شدند. به گفته متخصصان، 

این ترکیبات به قدری کوچک هستند که فیلتر نشده اند و 
با ورود به آب، وارد بدن حیوانات دریایی می  شوند. شما هر 
روز صبح بعد از برخاستن از خواب صورتتان را با ژل های 
مخصوص شستشو می  شویید و مسواک می  زنید غافل از 
اینکه این ترکیبات ریز پالستیکی وارد آب های زیرزمینی 
شده و به راحتی از فیلترها رد می  شوند و مجددا به بدن 

ما برمی گردند. 
قبل از اینکه وارد مبحث محصول های آرایشی شویم بهتر 
است بدانید بسیاری از مواد مضری که از آنها نام خواهیم 
برد در اطراف ما مثال در مبلمان، کف های پالس��تیکی، 
ظ��روف غ��ذا، رایان��ه، ف��رش و... وجود دارد. گرچه مصرف 
این ترکیب ها در بس��یاری از کش��ورها ممنوع اعالم ش��ده 
اما هنوز هم در صنعت کاربرد دارد. این خود ما هستیم 
ک��ه بای��د ت��ا ج��ای ممک��ن از مواجهه ب��ا مواد آلوده به این 

ترکیب های سمی حذر کنیم. 

ترکیب های�ی ک�ه باع�ث اخت�الل در کارک�رد غدد 
درون ریز می  شوند کدام اند؟

براس��اس گزارش س��ازمان جهانی بهداش��ت، ترکیب های 
اختالل گر در سیستم غدد درون ریز ترکیب هایی هستند 
که با تاثیر منفی گذاش��تن بر سیس��تم غدد درون ریز در 
ترشح هورمون ها اختالل ایجاد می  کنند و از این طریق 
می  توانند عامل ناباروری، بیماری های مربوط به غده تیرویید 
و سرطان های وابسته به هورمون مثل سرطان پستان و 
پروستات شوند. از جمله ترکیب های سمی برای سالمت 

می توان به این موارد اشاره کرد:
پارابن ها: ماده نگهدارنده که در کرم ها و ماسک ها وجود 

دارد و سرطان زا و آلرژن است. 
Propylène Glycol: نوعی ترکیب آرایش��ی که محرک 
پوست است و در درازمدت می تواند سبب ناباروری، آسیب 
به کبد و کلیه، بی نظمی در دوره های عادت ماهانه زنان و 

نقص های جنینی شود. 
)Sodium Lauryl Sulfate(SLS: این ترکیب آلرژی زا و 
محرک پوس��ت اس��ت و در درازمدت بر چش��م، مغز، قلب 

و کب��د اث��ر منف��ی می گ��ذارد. SLS بهبود زخم را به تاخیر 
می اندازد و مانع از تکامل درس��ت چش��م در نوزادان و 

کودکان می شود. 
)Sodium Laureth Sulfate  (SLES : این ماده در مقایسه 
با SLS کم تحریک کننده تر است اما باعث خشکی چشم 

می شود. 
Formaldéhyde این ماده سرطان زاست و در اکثر مواد و 

محصوالت آرایشی-بهداشتی وجود دارد. 
روغن های معدنی: این مواد الیه ای چرب روی پوست ایجاد 
می کنند و اجازه نمی دهند رطوبت پوست خارج شود و 
از این نظر خوب هس��تند اما در عین حال جلوی خروج 

ضایعات و سموم را هم می گیرند. 
Petrolatum: این روغن از نفت مش��تق ش��ده و همانند 

روغن های معدنی می تواند مضر باشد. 
DEA(  diethanolamine): برخی تحقیقات نش��ان داده 
این ترکیب شیمیایی می تواند سبب ابتال به سرطان کبد 
و کلیه شود. این ترکیب در شامپوها و ژل های شستشو، 

صابون های مایع و لوسیون ها موجود است. 
TEA(  triethanolamine): این ماده سرطان زاست و در 

کرم ها، لوسیون ها و شامپوها موجود است. 
AHA  (Alpha Hydroxy Acid): این ماده محرک پوست 
است و نه تنها مرگ سلولی را تسریع می کند بلکه به سد 

دفاعی اپیدرم هم صدمه می زند. 
الکل: این ماده بافت سلولی را تضعیف می کند. 

کالژن: این پروتئین فیبری غیر قابل حل از چربی حیوانات 
گرفته می شود و می تواند آلرژی زا باشد. 

از دیگر مواد مضر برای سالمت انسان که به ویژه در عطرها مورد 
استفاده قرار می گیرد می توان به این ترکیب ها اشاره کرد:

Dibenzodioxines Polychlorées  )PCDD(
Dibenzofuranes Polychlorés  )PCDF(

Biphénylés Polychlorés  )PCB(
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  )HAP(

Pentachlorophénol  )PCP( 
Paraffines chlorées à chaîne courte  )SCCP( 

رصد و پایش در محصوالت آرایشی و بهداشتی

ایران سومین بازار بزرگ مصرف 
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ترکیبات آرایشی در بدن ماهی ها شناسایی 
شد

محققان می گويند موفق به شناسايی ترکيبات موجود در 

مواد آرايشی و خميردندان ها در گوشت ماهی ها شده اند. 

کوچک  قدری  به  ترکيبات  اين  متخصصان،  گفته  به 

هستند که فيلتر نمی شوند و با ورود به آب، وارد بدن 

حيوانات دريايی می شوند. شما هر روز صبح بعد 
از برخاستن از خواب صورتتان را با ژل های 

مخصوص شستشو می شوييد و مسواک 
می زنيد غافل از اينکه اين ترکيبات ريز 
پالستيکی وارد آب های زيرزمينی شده 
و به راحتی از فيلترها رد می شوند و   
وارد گوشت بدن ماهی ها شده و مجددا 
متخصصان  برمی گردند.  ما  بدن  به 
می گويند تنها راه برای پيشگيری از 
آلودگی محيط زيست استفاده از مواد 

آرايشی طبيعی و ارگانيک است.

ش
دارو ، لوازم آرای

Isomères de l’Hexachlorocyclohexane  )HCH( 
جیوه و مشتقات آن، کادمیوم، سرب و مشتقات آن، فتاالت ها، 

Aبیسفنول ،PVC ،آلکیلفنول ها

آیا می توان به برندهای معروف اطمینان کرد؟
تم��ام ش��رکت های تولیدکنن��ده محصول های آرایش��ی 
می  خواهند محصولی مطمئن و با کیفیت تولید کنند. معموال 
برندهای بزرگ و معروف تحت نظارت های دقیقی هستند 
و روال کار این گونه است که تمام ترکیب های مورد استفاده 
آنها در آزمایشگاه بررسی و تاثیر آنها بر گیرنده های هورمونی 
آزمایش  شود. در صورتی که ترکیب های استفاده شده در 
فرموالسیون مواد آرایشی سرطان زا یا اختالل گر سیستم 
غدد درون ریز باشد، فورا وارد فهرست سیاه می شود. این 
شرکت ها معموال زیر نظر گروه های تحقیقاتی و سم شناسی 
هستند و اگر محصولی مورد شک قرار بگیرد فرموالسیون 
و تمام ترکیب های موجود در آن ماده آزمایش می شود تا 
ایمنی دوز ترکیب های استفاده شده تایید شود. بسیاری 
از گرداندگان شرکت های آرایشی نیز خود به این مسائل 
احترام می  گذارند و ترکیب های ممنوعه را مصرف نمی کنند 
چون پیشرفت آنها در گرو اعتماد مردم است. امروزه تنها 
40 درصد محصول های آرایشی حاوی مواد سمی است اما 
واضح است که به مرور و با پیشرفت  علم بر فهرست مواد 
سمی افزوده می شود و این مواد باید از روند تولید حذف 
شوند. به عنوان مثال برند Oreal از سال 2010 به بعد 2 
ترکی��ب تریکل��وزان و دی ایت��ل فتاالت را در محصول های 
خود استفاده نکرد. کریستین دیور )Dior( هم در عطرها، 
پارابن، تریکلوزان، BHA و فتاالت ها را حذف کرد. البته 
همیش��ه ابتدا در مورد س��می بودن یک ترکیب و وجود 
آن در محصوالت آرایشی سخن به میان می آید و بعد به 
کارخانجات در رابطه با ضرورت حذف آن از فرموالسیون 
تولید هشدار داده می شود و شاید به همین دلیل است که 

شرکت های معروف معموال جبهه می  گیرند و از روزنامه ها 
و مجالت و مدیر مس��ئوالن آنها گالیه می  کنند که چرا 
بع��د از کش��ف و قب��ل از اع��الم آنک��ه ف��الن ماده ای که در 
ترکیب های آرایشی فالن برند موجود است، سمی است، 
ابتدا این موضوع به خود شرکت ها ابالغ نمی شود و باید 

در بوق و کرنا بیفتد و نام برند را لکه دار کند. 

چط�ور مطمئ�ن ش�ویم ترکیب ه�ای مض�ر در 
محصول های آرایشی حذف شده است؟

تمام ش��رکت های تولیدکننده محصول های آرایش��ی و 
بهداشتی موظف اند فرموالسیون کامل محصول ها را روی 
بسته بندی قید کنند. البته هنوز روی بسته بندی بسیاری از 
محصول ها می  توانید ترکیب های DEP یا پارابن را ببینید. 
انگشت اتهام در حال حاضر به سمت این محصول ها نشانه 
رفته اس��ت. مش��کل اینجاس��ت که گاهی جایگزین کردن 
ماده دیگری به جای ترکیب های مضر بسیار سخت است. 
مثال به جای MIT که نوعی نگهدارنده بسیار آلرژی زا بود، 
پارابن ها جایگزین شد اما حتی همین ترکیب   هم مشکوک 
به نظر می  رسد و در حال حاضر جایگزین دیگری برای 

آن وجود ندارد.
 

محصول های طبیعی قابل اعتمادترند؟
محصول های آرایشی-بهداشتی بیو بسیار محدود است و 
چند برند مخصوص آن را تولید می  کنند. میزان ترکیب های 
اختالل گر کارکرد سیستم غدد درون ریز در این محصول ها 
کمتر و حدود 1/3 درصد کل محصول هاست، اما صددرصد 
گیاه��ی ب��ودن ی��ک محصول ب��ه معنی بی خطر بودن آن 
نیست. به عنوان مثال عصاره گیاه گل انگشتانه که در این 
محصوالت اس��تفاده می  ش��ود س��می است. از سوی دیگر، 
محصول های گیاهی هم می  توانند باعث واکنش های شدید 
پوس��تی و آلرژی ش��ود. در این محصوالت از اس��انس ها و 

روغن های گیاهی و الکل به عنوان نگهدارنده طبیعی استفاده 
می  شود که خود می  توانند آلرژی زا باشند. البته علم مرتبا 
در حال پیشرفت است و محققان ژاپنی به تازگی متیل 
پاربن طبیعی یافته اند که توس��ط زنبور تولید می  ش��ود و 

باعث نگهداری طوالنی مدت عسل خواهد شد. 

محصوالت آرایشی را آنالین نخرید
هنگام خرید محصوالت آرایشی-بهداشتی حتما به فهرست 
ترکیب ها آن توجه داشته باشید. استفاده از برخی ترکیب ها 
مدت هاس��ت ممنوع اعالم ش��ده و گرچه در محصوالت 
آرایش��ی اس��تاندارد از برند های معروف دیده نمی ش��ود اما 
در محصوالت آرایشی تقلبی که زیرزمینی تولید می شوند، 
ب��ه وف��ور وج��ود دارد. نکت��ه دیگر اینکه به محصوالتی که 
از طریق ماهواره یا آنالین در اینترنت به فروش می رسد 
اعتماد نکنید. این محصوالت شاید تاثیرات قابل توجه و 
خوبی بر پوست داشته باشند اما ترکیب های آنها مشخص 
نیست. به عنوان مثال چندی پیش کرم ضدچروکی بر پایه 
سلول های بنیادی و جنینی تولید شد که اثر فوق العاده ای 
بر پوست داشت اما به دلیل غیرانسانی بودن، در اروپا تهیه 
و فروش آن ممنوع شد. این نوع کرم ها هنوز هم آنالین به 
فروش می رسند. کارخانجات تولیدکننده این محصوالت 
در چین و آمریکاست. در اوکراین به زنان 150 دالر داده 
می شود تا بدون پیشگیری باردار شوند و جنینشان را سقط 
کنن��د. تفاوت��ی ه��م ن��دارد ک��ه این زنان به ایدز یا هپاتیت 
مبتال باشند. جنین مرده این زنان به قیمت 7500 دالر به 
کارخانجات »جنین درمانی« فروخته می شود و ترکیب های 
استخراج شده از این جنین ها در غالب کرم های ضدچروک 
به قیمت 20 هزار دالر به افرادی داده می شود که از پیری 

زودرس پوستشان در هراسند!
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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 به صورت مداوم، بررسی و نظارت دقیق در حوزه های مختلف 
مرتبط با دارو صورت بگیرد. این نظارت و بررسی را »رصد و پایش دارو« نامیده اند و قطعا مستلزم صرف بودجه و امکانات دستگاه های مختلف است.

یکی از اولویت های وزارت بهداشت، تامین اقالم دارویی 
مورد نیاز در کش��ور اس��ت. یکی از س��ازمان هایی که در 
ای��ن رابط��ه وظای��ف متعددی را برعهده دارد بخش  های 
مختلف سازمان غذا و دارو است. بخش بازرسی، ارزیابی 
عملکرد و پاس��خگویی به ش��کایات س��ازمان غذا و دارو، 
تامی��ن اق��الم داروی��ی اصی��ل و باکیفیت و امن و قانونی 
را در صدر برنامه های خود قرار داده است. این سازمان 
اعالم کرده مراجعه به مراکز غیرمجاز برای تامین نیازهای 
دارویی، فاقد وجاهت است. تهیه داروها باید از طریق 
شبکه  عرضه رسمی و قانونی )داروخانه های 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��گاه های علوم پزش��کی و فعاالن عرصه 
دارو در بخش های تولید، توزیع و واردات مهم است.

یکی دیگر از زیرمجموعه های سازمان غذا و دارو، معاونت 
برنامه ریزی اس��ت. به کمک این مجموعه ها مش��خص 
می ش��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 

ش��ود. به عالوه، با رصد کردن انبارهای ش��رکت پخش 
دارو، می ت��وان فهمی��د از ه��ر دارو چق��در تولی��د و توزیع 
ش��ده اس��ت. براس��اس گفته معاون دارویی س��ازمان غذا 
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 کارخانه ها باید مورد 
بازدید قرار گیرد و س��پس نمونه های وارداتی براس��اس 
آزمایشگاه مرجع مورد تایید قرار بگیرند. بعد از همه این 
مراح��ل داروه��ا بای��د پ��س از توزی��ع در بازار مورد رصد و 
پایش قرار بگیرند تا از کیفیت آنها اطمینان حاصل شود.

کمبودهای دارویی 
معاون نظارت و برنامه ریزی 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 هیچ کدام 
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 به دلیل تجویز 
پزش��ک یا اصرار بیمار،  نوع خارجی تجویز می ش��ود اما 
ما الزم می دانیم اجازه واردات به داروهای خارجی که 

معادل آنها در داخل تولید می شوند داده نشود.
گزارش��ات مربوط به کمبود داروها، توس��ط یک س��امانه 
تلفنی از طریق تماس با داروخانه ها جمع آوری ش��ده 
و به سازمان غذا و دارو اعالم می شود. این گزارشات از 
داروخانه ها به بخش کنترل بازار دارویی ارسال می شود و 
داروهایی که نوع داخلی آن در بازار دارویی کشور وجود 
ن��دارد، ب��ه ص��ورت ف��وری اجازه ورود پیدا می کنند. 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، فایل های مربوط به مطالعات بالینی انجام شده 
روی داروهای داخلی و خارجی را بررس��ی و براس��اس 
کیفیت داروها، آنها را تایید یا رد می کنند. فقط داروهایی 
که پرونده آنها تایید شود مجوز ورود به بازار دارویی را 
می گیرند. بعد از تایید هم، شرکت سازنده یا وارد کننده، 
ملزم به رصد و گزارش عوارض جانبی دارو است و باید 
به صورت دوره ای داده های مربوطه را به وزارت بهداشت 
ارائه کند. در صورت مشاهده هر گونه عوارض جانبی، 
پزش��کان از طریق فرم های ویژه مورد را به مرکز ثبت 
ع��وارض جانب��ی داروه��ا گ��زارش می دهند. در رابطه با 

رصد و پایش دارو در کشور

تجربه تحریم برای پساتحریم

دولت آمریکا با یک قرارداد توزیع که در ماه سپتامبر 
بین شرکت تولید کننده 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 تولید کننده نوش��یدنی آرکای و یک ش��رکت 

ایرانی منعقد شده، موافقت کرد.
صادرات نوش��یدنی های تولید ش��ده توسط شرکت های 

آمریکای��ی ب��ه ای��ران از دهه 1990 تاکنون ممنوع بوده 
اس��ت، اما اکنون دولت آمریکا با صدور نوش��یدنی های 

تولیدی یک شرکت آمریکایی به ایران موافقت کرد.
این مجوز که از هفته گذشته اجرایی شده، اجازه صدور 
نوشابه ها و آبجو های بدون الکل تولید شرکت آمریکایی 

آرکای به ایران را صادر می کند.
دیوید آنجل، معاون امور فروش شرکت آرکای در این 
باره گفت: »اکنون نوش��یدنی های آرکای در دس��ترس 

100میلیون مصرف کننده ایرانی خواهد بود.«

وی افزود: »این به  نفع همه اس��ت. ما نوش��یدنی های 
شیرینمان را از آمریکا به ایران صادر خواهیم کرد. این 
کار موجب ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای کارگران 
آمریکایی خواهد شد و یک وضعیت برد �� برد است.«

شرکت آرکای بورجز، که مرکز آن در ملبورن فلوریدا 
قرار دارد، نوشیدنی های غیرالکلی تولید می کند

این خبر در حالی رس��انه ای می ش��ود که هنوز ماجرای 
خرید 12 میلیارد نخ س��یگار مارلبرو از یک ش��رکت 
صهیونیس��تی برای افکار عمومی شفاف س��ازی نش��ده 

راه ورود نوشابه آمریکایی به ایران باز شد
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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 می کنیم به تراز مثبت برس��یم، 
یعنی صادرات بیشتر در مقابل واردات! اکنون حدود 90 
درصد داروهای مصرفی کشور، در داخل تولید می شوند.

به عالوه، الزم است توسعه صنعت داروسازی در کشور 
»درون زا« و »برون نگر« باشد. یعنی ضمن تامین نیازهای 
کشور، باید بازار خود را در سطح بین المللی توسعه دهیم 
و در جهت ارتقای کیفیت داروی ایرانی تالش کنیم.

داروهای قاچاق و غیرمجاز
یکی دیگر از مشکالت بازار دارویی کشور، فروش داروهای 
غیرمجاز و قاچاق، در ش��بکه های 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��بکه ها هم مهم اس��ت. 
طی این بررس��ی ها، باید افرادی که داروهای مجاز را 

وارد کشور می کنند و می فروشند، شناسایی شوند.
البته تولید و فروش داروهای تقلبی در همه جای جهان 
وج��ود دارد و از بزرگ تری��ن تجارت ه��ای مجرمانه دنیا 
محسوب می شود. 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 ارزان قیمت معمول هم ممکن اس��ت مش��ابه 
تقلبی داشته باشند. در ایران، پلیس فتا، مسئول رصد 
و پایش س��ایت های 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 

کاال و ارز، بیمارستان ها، شرکت های تولیدکننده دارو 
و بیماران است. قاچاق و فروش داروهای تقلبی، فقط 
منحصر به ایران نیس��ت و اکثر کش��ورها از آن متضرر 
ش��ده اند. این نوع قاچاق در کش��ورهای مختلف توس��ط 
باندهای سازمان یافته انجام می شود و آنها این داروها 
را از طری��ق ش��بکه های مج��ازی و اینترن��ت ب��ه فروش 
می رسانند. ریسک پایین، در کنار سود باال باعث رونق 
این نوع قاچاق در جهان شده است. اغلب داروهایی که 
از این طریق به فروش می رسند شامل داروهای افزایش 
توان جنسی، قرص های الغری، داروهای آرامبخش و 
داروهای ضدسرطان بوده است. حتی شرکت های معتبر 
داروسازی هم از این عواقب در امان نمانده اند و انواع 
تقلبی دارو، با برچسب  کارخانجات معروف ساخته شده 
اس��ت. به همین دلیل چند ش��رکت داروس��ازی تصمیم 
گرفته ان��د هم��کاری خ��ود را با پلیس بین الملل تقویت 

کنن��د و ب��ه ای��ن منظور بودجه کالنی را 
به آن اختصاص داده اند.

در ای��ران، یک��ی از راهکارهای حذف 
قاچاق دارو، اجرای طرح »برچسب  
اصالت دارو« بوده اس��ت. به عالوه، 
تقویت بازرسی های ویژه، راه اندازی 
گشت های مختلف مشترک و نظارت 
مس��تمر معاونت های غذا و دارو بر 
بازار دارویی کشور هم جزو اقدامات 
مهم وزارت بهداشت و سازمان غذا 

و دارو محسوب می شود.

مردم می توانند 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��بکه های 
ماه��واره ای خری��د نکنن��د. ب��ه این ترتیب تا حد زیادی 
جلوی قاچاق و فروش داروهای تقلبی گرفته می شود. 
کشورهای مختلف نیز راهکارهای مختلفی برای مبارزه 
با قاچاق دارو دارند. به عنوان 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 شبانه روز حدود 40 هزار مامور 
کار می کنند و قوانین س��ختگیرانه ای برای ورود کاال 
به کشور دارند. آنها اجازه ورود کاالهای غیرمجاز را به 
داخل کشور نمی دهند و حتی ورود گیاهان خاص، دارو 

و غذا برای مصارف غیرشخصی به آلمان ممنوع است.
منبع: خبرگزاری ایسنا

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 اولویت های 

واردات در کشور محسوب می شد.
بح��ث ب��ر س��ر اعط��ای مج��وز به یک برند معروف تولید 
سیگار این روزها حرف و حدیث های فراوانی را پیرامون 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و ش��خص محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت ایجاد کرد. هفتم آبان ماه 1393 
آق��ای وزی��ر ب��ه ج��ای رئیس مرکز نظارت و برنامه ریزی 

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 2 شرکت اول 
با مجوز و به شکل قانونی اقدام به واردات و تولید سیگار 
می کنند، اما سیگارهای مارلبروی موجود در کشور از 
راه قاچاق وارد کش��ور می ش��وند. به گفته حس��ین طال، 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ساالنه 

800 تریلی سیگار مارلبرو به شکل قاچاق وارد کشور 
می شود و مسئوالن هیچ واکنشی نسبت به این قضیه 
از خود نشان نمی دهند. 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 سال های گذشته به 

تکاپو انداخته است.

دارو 
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با وجود پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژي و افزایش دانش 
و سرعت انتقال آن طي چند دهه اخیر، خسارات اقتصادي 
ناشي از آفات گیاهي به منابع و تولیدات گیاهي حتي در 
کشورهاي توسعه یافته اجتناب ناپذیر است. براي مثال، با 
وجود پیشرفته ترین و مجهزترین سیستم حفاظت سالمت 
منابع گیاهي در مقابل آفات گیاهي در کشور آمریکا، مزارع 
و باغات این کشور در سال هاي اخیر متحمل میلیاردها دالر 
خسارت شده است. از جمله در سال 1975 خسارت یک 
میلیارد دالر به واسطه نابودي مزارع ذرت، آلودگي و کاهش 
شدید محصول بیش از 10 میلیون جریب سطح زیرکشت 
گندم و جو در 3 استان بین سال هاي 1993 تا 1998 و 
پیامد آن یک میلیارد دالر خسارت به کشاورزان، آلودگي 
مزارع گندم در ایالت آریزونا و سپس چند ایالت همجوار 
به آفتي به نام سیاهک ناقص گندم در سال 1996 منجر 
به ممنوعیت خرید گندم آمریکا از طرف 50 کشور از جمله 
کشور چین، بزرگ ترین خریدار گندم آمریکا و ضرر مالي 
حدود 250 میلیون دالر کاهش صادرات گندم. عالوه بر 
این، وزارت کشاورزي آمریکا حدود 45 میلیون دالر هزینه 

اقدامات جلوگیري از اشاعه این آلودگي را به دیگر استان ها 
متحمل ش��د. از 3 س��ال قبل هم آفت العالج دیگري به 
نام اژدهاي زرد مرکبات در حال نابودي درختان مرکبات 
ایالت هاي فلوریدا و کالیفرنیاست که موجب میلیون ها دالر 

خسارت مالي شده است.
متاسفانه آمار مدون و قابل اعتمادي از خسارات اقتصادي ناشي 
از آلوده شدن باغات و مزارع کشور به آفات و بیماري هاي 
گیاهي در دست نیست. براي مثال نمي توان به آمار دقیق و 
موثقي از میلیاردها ریال هزینه که براي مبارزه با آفت کرم 
ساقه خوار برنج که در سال 1350 اولین گزارش آلودگي 
آن از مزارع شالیکاري استان مازندران )شهر رامسر( اعالم 
ش��د تا امروز که 44 س��ال از بومي ش��دن این آفت مزارع 
برنج می گذرد، دسترسي داشت. به طور کلي، هزینه هاي 
تحمیلي به دولت بابت ریشه کني یا کاهش شدت آلودگي 
آفات گیاهي که هر س��ال اکثرا از طریق واردات قانوني و 
قاچاق محصوالت کش��اورزي وارد مزارع و باغات کش��ور 

می شوند روند صعودي داشته است.
با جهاني ش��دن تجارت و توس��عه س��رعت و حجم ناوگان 

جهاني تجاري و افزایش تقاضاي مصرف در کش��ورهاي 
توس��عه یافته و در حال توس��عه، جابجایي و انتقال آفات 
گیاهي همراه محموله هاي تجاري از زیستگاه بومي خود 
به مناطق جدید سریع تر و بیشتر شده است. این در حالي 
است که سیستم هاي جلوگیري از جابجایي و انتقال آفات 
گیاهي در اکثر کشورها نه تنها نتوانسته موازي و همگام 
با سرعت و توسعه سیستم هاي تجاري حرکت کند بلکه 
در بسیاري از کشورها از جمله ج.ا.ایران از سرعت آن نیز 
کاس��ته ش��ده اس��ت. از طرفي، سایه و سنگیني مالحظات 
اقتصادي و انگیزه هاي بحث انگیز منافع تجاري و مدیریت هاي 
مافوق خارج از سیستم حفظ نباتات توانسته بر مالحظات 
بیولوژیکي فرایند احتمال خطر ورود آفت و عواقب زیان آور 
و بلندمدت آن مس��لط و غالب ش��ود. در بس��یاري از موارد 
تصمیم نهایي درخصوص واردات محموله هاي گیاهي را 
به جاي اینکه فرایند تحلیل احتمال خطر آفت مشخص 
کند، فرایند تحلیل سیاسي یا اقتصادي مشخص می کند 
و ش��دت و ضع��ف ای��ن فراین��د نی��ز به می��ل و اراده دولتي 
بس��تگي دارد که اداره امور کش��ور را به دس��ت می گیرد 

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

از زمان هاي بس�یار دیرین تا امروز گیاهان و تولیدات گیاهي در معرض احتمال خطر حمله و خس�ارات آفات گیاهي هس�تند. مردم مصر باس�تان 
آفات گیاهي را بین 10 بالي العالج مانند طاعون می شمردند. در طول تاریخ، آفات گیاهي خسارات جاني، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي متعددي 
را براي بشر در نقاط مختلف جهان رقم زده است. براي نمونه، فاجعه قحطي سیب زمیني در ایرلند بین سال هاي 1840 تا 1845 میالدي که مرگ 
بیش از نیم میلیون و مهاجرت بیش از 2 میلیون ایرلندي به آمریکاي ش�مالي را در پي داش�ت، فاجعه قحطي برنج بین س�ال هاي 1940 تا 1945 
میالدي در بنگال هند که موجب مرگ حدود 10 میلیون نفر بر اثر گرسنگي شد، نابودي 160 هزار هکتار باغات قهوه کشور سیالن )که به سریالنکا 

تغییر نام یافته( در سال 1875 میالدي و جایگزین شدن کشت چاي به جاي قهوه در این کشور و صدها فاجعه دیگر. 

رصد و پایش محصوالت گیاهی وارداتی

آفات گیاهی، تهدید امنیت غذایي

زی
ور

شا
ک

طریقه ورود به کشور سال و محل تایید آلودگي نام آفت قرنطینه اي 
از طریق آلودگي جنگلهاي کشورهاي 

همسایه شمالي  1381 / استان گیالن  )aenuc airtnahpyH( mrow bew etihw naciremA شب پره سفید آمریکایي

واردات قاچاق میوه زیتون از 
سوریه 1383/ استانهاي گیالن، زنجان و قزوین  )aelo arecortcaB( yfl tiurF evilO مگس زیتون

واردات مرکبات از کشور مصر و 
سوریه 1385 / استان مازندران  )atatipac sititareC( yfl tiurF .deM مگس میوه مدیترانهي

واردات سیب زمیني از کشور 
پاکستان 1386/ استانهاي همدان، اردبیل )edotameN nedloG( نماتد طالیي سیب زمیني

واردات میوه و صیفي از کشور 
ترکیه 1388 / استان هرمزگان  )atulosba atuT( renim fael otamoT پروانه مینوز یا بید گوجه فرنگي

واردات قاچاق نهال مرکبات از 
پاکستان و پرواز حشره پسیل ناقل 

عامل بیماري
1388/استانهاي هرمزگان، سیستان و بلوچستان 

و کرمان  )gnineerG surtiC( گرینینگ یا اژدهاي زرد مرکبات

واردات نهال درختان میوه هسته 
دار 1389/ استان مازندران  )suriV( xoP mulP ویروس شارکا درختان میوه هسته دار
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و براي جلوگیري از خسارات آفات گیاهي به منابع ملي 
گیاهي چه سیاست هایي را دنبال می کند.

جمهوري اسالمي ایران نیز از این قاعده مستثني نیست. 
براي نمونه در دولت هشتم سنگیني فرایند هاي سیاسي 
موفق شد بر مالحظات بیولوژیکي و فرایند بررسي احتمال 
خطر ورود آفت همراه واردات سیب زمیني از کشور پاکستان 
غلبه کند که منجر به آلودگي وس��یعي از مزارع کش��ت 
سیب زمیني کشور به یک آفت قرنطینه اي2 خطرناک به 
نام نماتد طالیي سیب زمیني شد.  یکي از مولفه هاي بخش 
کش��اورزي قدرتمند وجود یک سیس��تم قوي حفاظت از 
سالمت منابع ملي گیاهي در مقابل ورود و مستقر شدن 
آفات گیاهي از خارج از مرزها به مزارع و باغات کشور است. 
در تعریف امنیت غذایي3، س��ازمان خواروبار و کش��اورزي 
ملل متحد )فائو( تاکید بر غذاي کافي و سالم شده است. 
آفات گیاهي مهم ترین مانع تولید کافي و سالم مواد اولیه 
غذایي هستند. از این رو، اکثر کشورها سیستم هاي برخورد 
و مبارزه با آفات گیاهي خود را از یک سیستم حفاظتي 
به یک سیستم امنیتي بسیار قوي تغییر داده  و با کاهش 
بودجه دفاعي، باعث افزایش بودجه سیستم هاي امنیتي 

مسئول تامین امنیت غذایي شده اند. 
تقوی��ت سیس��تم جلوگی��ري از ورود و اس��تقرار عوام��ل 
خسارت زاي گیاهي )آفات گیاهي( همراه واردات قانوني و 
غیرقانوني )قاچاق( محموله هاي گیاهي به عوامل تلفیقي 

متعدد ذیل بستگي دارد:

مدیریت قوي
در راس سیستمي که مسئول تامین سالمت منابع گیاهي 
کشور است باید افرادي با دانش و تجربه و آگاهي کافي از 
اهمیت تامین سالمت و امنیت منابع امنیت غذایي کشور 
انتخاب شوند. زماني این مهم صورت می گیرد که مدیران 
سیاست گذار و تصمیم گیر منافع ملي کامال از اهمیت و 

حیاتي بودن این سیستم آگاه باشند.
براساس چارت وزارتي وزارت جهاد کشاورزي، سازمان حفظ 
نباتات مسئول تامین سالمت منابع گیاهي کشور در مقابل 
ورود و مستقر شدن آفات گیاهي غیربومي در مزارع، باغات، 

مراتع، جنگل ها و مناطق تولید محصوالت گیاهي تحت 
کنترل )گلخانه ها( است. طي 2 دهه گذشته اکثر کساني 
که در راس سازمان قرار گرفته اند به واسطه ضعف دانش 
فني، تجربه و ناآگاهي از مسائل بهداشت گیاهي تاثیرگذار 
در تجارت جهاني موفق نشده اند بر فرایند هاي سیاسي خارج 
سازماني غالب شوند و نهایتا نتیجه یا خروجي نهایي عملکرد 
آنها ورود و استقرار چند آفت گیاهي قرنطینه اي در مزارع 
و باغات کش��ور بوده اس��ت )جدول (. البته در مواردي نیز 
افرادي بوده اند که موفق به مدیریت و کنترل فرایند هاي 
غیربیولوژیکي شوند و با بهره گیري از مدیران و کارشناسان 
فني و باتجربه با صالبت از احتمال آلودگي منابع گیاهي 
کشور جلوگیري کرده اند. براي مثال می توان به واردات گندم 
از کشور هند در 2 مرحله طي سال هاي 1380 و 1392 
اشاره کرد که با وجود سنگیني مالحظات اقتصادي، و موارد 
بحث انگیز تجاري متعدد خارج از سازماني، تصمیم نهایي 
براساس مالحظات بیولوژیکي و با در نظر گرفتن احتمال 
عواقب بلندمدت آلودگي مزارع گندم کشور به آفتي به نام 
سیاهک ناقص گندم که بومي کشور هند است، گرفته شد. 
)سیاهک ناقص گندم مانع بزرگ صادرات تولید مازاد گندم 
هند به بازارهاي جهاني است و هیچ کشوري حاضر نیست 

گندم آلوده این کشور را خریداري کند.(  

قانون و مقررات 
یک سیستم قوي حفاظت از سالمت منابع ملي گیاهي 
براي اجراي ضوابط و وظایف کاري خود باید تکیه گاه قانوني 
بسیار قوي ای داشته باشد. قانون و آیین نامه حال حاضر 
سازمان حفظ نباتات مصوب سال 1346 است و تاکنون 
هیچ گونه اصالح یا تجدید نظري در مفاد قانوني آن انجام 
نگرفته است. فقط در مواردي مفادي از آیین نامه آن مورد 
تجدیدنظر قرار گرفته. قانون موجود قدرت اجرایي کافي 
ندارد و فاقد مفاد مربوط به تخطي از قانون و مجازات است. 

به عبارتي فاقد دندان است. 
بازنویسي یا اصالح و تجدیدنظر قانون و مقررات سیستم 
حفاظت سالمت منابع ملي و تولیدات گیاهي باید با رویکرد 
امنیتي و تامین امنیت غذایي کشور در اولویت قرار گیرد. 

شبکه ردیابي، نظارت و مراقبت آفات گیاهي
هر چه سریع تر بتوان یک آفت گیاهي غیربومي را ردیابي، 
شناس��ایي و تش��خیص داد، س��ریع تر می توان با آن مبارزه 
کرد. چنین اقدامي نیازمند وجود یک شبکه قوي، مجهز 
به تکنولوژي هاي جدید، آزمایشگاه هاي مجهز تشخیص 
س��ریع آفات و نیروي انس��اني خبره و آموزش دیده اس��ت. 
همچنین می توان ردیابي و شناسایي آفات گیاهي و خسارات 
ناشي از آفات را با استفاده از ماهواره از طریق هوایي انجام 
داد. بخش ردیابي و شناسایي شبکه باید در سطح کشور 
گس��ترده باش��د و الزاما به نیروي انس��اني زیادي نیاز دارد. 
یکي از گزینه هاي تامین نیروي انساني شبکه هاي نظارت 
و مراقبت آفات گیاهي، استفاده از نیروي بسیج کشور است.

بودجه و منابع مالي کافي
سیس��تم مس��ئول تامین حفاظت و امنیت س��المت منابع 
گیاهي یا به عبارتي تامین امنیت غذایي هر کشور براي 
اجراي وظایف خود باید پش��توانه مالي کافي و مس��تقل 
داشته باشد. اشاره شد که اکثر کشورها بودجه سیستم هاي 
حفاظت از منابع راهبردي خود را بسیار افزایش داده حتي 
با کاهش بودجه نظامي باعث افزایش بودجه امنیتي شده اند.  
1. آفت گیاهي: هر نوع، گونه، نژاد یا زیست گروه گیاهي، 
جانوري یا عامل پاتوژنیکي که به گیاه یا محصول گیاهي 
خسارت وارد کند. )اقتباس از استاندارد بین المللي شماره 

5 موازین بهداشت گیاهي فائو سال 1999( 
2. آفت قرنطینه اي: به آفتي گفته می ش��ود که هنوز 
در کش��وري مش��اهده یا گزارش نش��ده اس��ت یا در صورت 
مشاهده فقط بخش کوچکي را آلوده کرده و ساالنه با هزینه 
دولت برای جلوگیري از اشاعه و پراکنش بیشتر با آن آفت 
مبارزه مي شود. )اقتباس از استاندارد بین المللي شماره 5 

موازین بهداشت گیاهي فائو سال 1999( 
3. امنیت غذایي: »امنیت غذایي زماني وجود دارد که 
تمام مردم جهان در تمام اوقات متناسب با نیازها و ترجیحات 
غذایي، براي داشتن یک زندگي سالم و پویا دسترسي به 
غذاي کافي، سالم و مغذي داشته باشند«. )اقتباس از تعریف 

سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد( 

شاورزی
ک
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رئیس س�ازمان حفظ نباتات با بیان اینکه یکی از ش�اخه های بیوتروریس�م قاچاق میوه اس�ت، به بیان ناگفته هایی 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 پیله وری 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 ده ه��ا تن محصوالت 
کش��اورزی خارجی به کش��ور می آید در حالی که ورود 
ی��ک کیلوگ��رم از ای��ن محصوالت بدون گذر از قرنطینه 
می تواند آثار فاجعه باری برای کشور داشته باشد.« وی 
خاطرنش��ان ک��رد: »روزان��ه تنه��ا 40 تا 50 تن گردوی 
با پوست از عراق و مرز پیرانشهر به کشور می آید، اما 
سالمت آن به دلیل اینکه به صورت پیله وری وارد کشور 
شده و مشمول قرنطینه نمی شود، مورد تایید نیست.« 

54 ت�ن می�وه قاچ�اق در میادی�ن می�وه و تره ب�ار 
ضبط شد

رئیس س��ازمان حفظ نباتات کش��ور ادامه داد: »نیروی 
انتظامی به  تازگی 54 تن میوه قاچاق را بعد از ورود به 

کشور و در میادین میوه و تره بار ضبط کرد.«
وی تصریح کرد: »در حالی محصوالت کشاورزی توسط 
مرزنش��ینان یا به  صورت پیله وری و قاچاق به کش��ور 
می آید که بعد از ورود، توسط وانت ها، بار زده شده و 

در سطح شهر توزیع می شود.«
باغس��تانی گف��ت: »به دلی��ل اینک��ه ای��ن محصوالت از 
مرز های کش��ور و از قرنطینه س��ازمان حفظ نباتات به 
کش��ور وارد نمی ش��ود، خسارت های ملی ایجاد می کند 
و این خسارت ها ممکن است به  صورت مادام العمر در 

کشور باقی بماند.«

کرم ساقه خوار برنج با مشروبات الکلی به کشور 
آمد

رئیس سازمان حفظ نباتات با بیان اینکه کرم ساقه خوار 
برنج 50 س��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 می ش��ود، همچنین 
بخش��ی از محصوالت ما را از بین می برد.« وی افزود: 
»این آفت که هر س��اله دامان برنجکاران را می گیرد، 
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 

می کاریم و برای نسل های آینده باقی می ماند.«

خسارت 30 درصدی مگس زیتون در 3 استان
باغستانی تاکید کرد: »در حال حاضر مگس زیتون 

در 3 اس��تان زنجان، قزوین و گیالن وجود 
دارد و ب��ا مب��ارزه ای ک��ه انج��ام می دهیم 

میزان خسارت این محصول به 30 
درصد کاهش می یابد.«

ای��ن مقام مس��ئول اضافه 
ک��رد: »در صورت��ی که با 
مگس زیتون، مبارزه نشود 

ت��ا 90 درصد زیتون کش��ور 
از بی��ن م��ی رود.« وی ی��ادآور 

ش��د: »هر س��اله برای مبارزه با مگس زیتون، به س��تاد 
بحران کش��ور می رویم و بودجه اندکی را برای مبارزه 
دریافت می کنیم. در صورتی که این کار انجام نش��ود 

خس��ارت جبران ناپذیری بر محصوالت کش��اورزان 
وارد می شود.«

افشای ناگفته های قاچاق میوه؛ فاجعه »قحطی« با ورود آفت ویرانگر »استریگا«

سیاهه آفات وارداتی

مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های غذایی، آرایش��ی 
و بهداش��تی س��ازمان غذا و دارو در گفت وگو با خبرنگار 
ما با بیان اینکه نظارت بر مواد غذایی در 3 سطح انجام 
می گیرد، گفت: »سطح اول در ارتباط با ورود مواد غذایی 
به کشور است که بعضی از آنها، مواد اولیه تولید و برخی 
نیز فراورده هایی هس��تند که صرفا وارد می ش��وند. یکی 
از اقدامات مثبتی که در وزارت بهداش��ت انجام ش��ده 
این است که فرایند ثبت را برای واردات مواد غذایی به 

کش��ور الزامی کرده ایم. 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 جنبه های 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��ی های بدون هماهنگی و مراقبت هایی که دارند، 

واحدهای تولیدکننده مواد غذایی را به  صورت مس��تمر 
پایش می کنند. نظارت بر مواد اولیه مورد اس��تفاده در 
صنایع غذایی، نظارت بر شرایط فنی بهداشتی تولید و 
کنترل کیفیت محصول نهایی در بازرسی ها مورد تایید 
قرار می گیرد 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 به عنوان یک 

قاچاق تهدید زیستی عمومی زی
ور

شا
ک
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طغیان آفت سیب در سردشت
باغستانی تصریح کرد: »وقتی یک محصول مانند گردو 
به کشور می آید، به دلیل اینکه نمی دانیم از کجا آمده 
و ممکن اس��ت حامل چه بیماری هایی باش��د، امکان 
دارد عالوه بر آسیب به درختان گردو به سایر نباتات 
و محصوالت کشاورزی نیز خسارت جبران ناپذیری وارد 
کند.« وی گفت: »امروز نیز متاسفانه طغیان آفت در 
باغات سیب سردشت را شاهد هستیم که این امر ناشی 
از واردات پیله وری میوه 
از غرب کشور است.«

از  یک�ی 
ی  خه ها ش�ا
بیوتروریس�م دنیا، 
می�وه  ص�ادرات 

است
نی  غس��تا با
بی��ان  ب��ا 
از  یک��ی  اینک��ه 
بیوتروریسم  شاخه های 
در دنی��ا مربوط به همین 
مش��کل واردات غیرقانونی 
محصوالت کش��اورزی است، 
افزود: »در صورتی که آفاتی 

به دلیل عدم 

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

ورود آفت استریگا به کشور قحطی ایجاد می کند
رئیس سازمان حفظ نباتات تاکید کرد: »یکی از دالیل 
قحطی که در برخی از کشور های آفریقایی شاهد هستیم، 
آفت »استریگا«ست که اگر به کشور ما نیز وارد شود 
تولید گندم و غالت ما را تهدید می کند اما، ما واردات 

غیرقانونی و پیله وری میوه را شوخی گرفته ایم.«
وی یادآور شد: »آفت استریگا محصوالتی مانند ذرت، 
برج، گندم و اکثر غالت را از بین می برد 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 به طور معمول از 
طریق واردات بذر غالت به کش��ورها وارد می ش��ود که 

آثار خانمان سوزی نیز به جای می گذارد.«
وی گفت: »در حالی که محصوالتی مانند گردو، بادام، 
کش��مش، میوه و... به کش��ور وارد می ش��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 نبوده ایم.«

باید جلوی واردات پیله وری میوه گرفته شود
این مقام مس��ئول یادآور ش��د: »در این ارتباط باید 
اس��تانداری های منطق��ه و مرزبان��ی حساس��یت 
بیشتری نشان دهند و جلوی واردات پیله وری 
محصوالت کشاورزی گرفته شود. همچنین 
واردات پیله وری محصوالت کشاورزی کال 

ممنوع باشد.«
وی اب��راز ک��رد: »م��ا در این زمینه 
به بخش های مختلف از جمله 
وزارت کشور نامه نوشته ایم 
ام��ا نتیج��ه ای را در پی 

نداشت.«

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 هیچ گونه مجوزی 

برای واردات مرکبات نداده است.«

محموله بزرگ مرکبات قاچاق شناسایی شد
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه اخیرا 
یکی از محموله های 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 2 هزار و 500 تن پرتقال بود.«
باغس��تانی گف��ت: »در ح��ال حاض��ر تنها به 4 محصول 
انبه، موز، آناناس و نارگیل مجوز واردات داده می شود 
که از طریق قرنطینه حفظ نباتات در مرزهای کشور، 
اجازه ورود دارند.« وی افزود: »میان همین میوه هایی 
که به  صورت قانونی به کشور وارد می شود، نیز شاهد 
آفات بوده ایم که با مشاهده، آن را به کشور ارسال کننده 
ع��ودت داده ای��م.« ای��ن مق��ام مس��ئول با بیان اینکه در 
مواردی مش��اهده ش��ده انبه هایی که از پاکس��تان وارد 
کشور می شود، دارای مگس میوه  اند، اظهار داشت: »این 
موارد را ماموران ما شناسایی کرده اند و از ورود آنها به 
کشور جلوگیری می شود.« وی گفت: »با وجود اینکه 
سازمان حفظ نباتات با فقر بودجه ای مواجه است، 72 
پست دارد که در صورت ورود محصوالت کشاورزی از 
این مسیرها خسارت آفات به  شدت کاهش می یابد.«

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 40 درصد از محصوالت 
کشاورزی خود را از دست می دهیم اما در حال حاضر 
براس��اس این مبارزات، س��االنه این رقم به 15 درصد 
کاهش می یابد.« باغستانی در پایان گفت: »در برخی 
موارد مبارزات ما جواب نمی دهد و درخت باید از ریشه 
قطع شود به طوری 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

مصرف کننده در وزارت بهداشت برنامه ای را تحت عنوان 
کنترل محصوالت در سطح عرضه یا پی ام اس داریم که 
محصوالت غذایی مختلف را از بازار خریداری می کنیم. 
این محصوالت در آزمایشگاه کنترل کیفیت مورد ارزیابی و 
آزمون قرار می گیرد و اطمینان پیدا می کنیم که آن ماده 
غذایی که مورد مصرف مردم قرار می گیرد از سالمت و 
ایمنی کافی برخوردار است.« وی در پایان تصریح کرد: 
»متاسفانه در حوزه فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی 

در کنار و به موازات واردات قانونی، واردات غیرقانونی هم 
داریم. وارداتی که از کانال کنترلی ما گذر نمی کند. قطعا 
ای��ن محص��والت از آنج��ا ک��ه ما هیچ کنترلی روی کاالی 

قاچاق نداریم، مورد تایید ما نیستند.«
نتیجه اینکه تهدیدات زیستي که امروزه به عنوان سالح هاي 
کش��تار جمع��ي م��ورد توج��ه ق��رار گرفته، به یک تهدید 
عمومي تبدیل ش��ده و هر آن ممکن اس��ت س��المت و 
زندگ��ي ش��هروندان بي دف��اع را در مع��رض تهدید جدي 

قرار دهد. در وقوع تهدیدات زیس��تي تش��خیص درس��ت 
و به موقع و مقابله س��ریع مي تواند منجر به حفظ منابع 
و زیرس��اخت هاي حیاتي کش��ور، اعم از منابع انس��اني و 
زیرساخت هاي اقتصادي و جلوگیري از وقوع بحران هاي 
زیس��تي ش��ود که الزمه این امر ش��ناخت ابعاد مختلف 
تهدیدات زیس��تي به ویژه اش��کال نوین و نوظهور و نیز 
ایجاد و به روزرساني توانمندي هاي الزم در چرخه پدافند 

زیستي در کشور است.

شاورزی
ک
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رصد و پایش تهدیدات زیستی در صنعت گردشگری

هتل ها هدف بیوتروریسم

می دانیم براساس سند چشم انداز 20 ساله، سهم ایران از 
ش��مار گردش��گران جهاني باید از 9 صدم درصد در س��ال 
83 به 5/1 درصد در سال 1404 سال پایاني چشم انداز 
افزایش یابد، یعني حدود 20 میلیون نفر گردش��گر در 
سال 1404. این در حالي است که با وجود ظرفیت هاي 
باالي تاریخي، فرهنگي و طبیعي و تنوع اقلیمي و وجود 
جاذبه هاي ملموس و ناملموس متعدد، گردشگري ایران 
در فاصله سال هاي 83 تا 92 رشد قابل قبولي نداشته و از 

اهداف چشم انداز 20 ساله توسعه عقب هستیم.
طبق آخرین آمار س��ازمان جهاني گردش��گري، در س��ال 
2014 سهم ایران از گردشگران خارجي حدود 5 میلیون 
و 44 هزار گردش��گر بوده که رش��د متوس��ط س��االنه 12 
درصدي را در 2 س��ال گذش��ته نش��ان مي دهد. این روند 
براي اولین بار ایران را در ردیف 47 کشور برتر از لحاظ 
گردش��گر ورودي در دنیا قرار داده و این در حالي اس��ت 
که روند رشد گردشگري در قاره آسیا ساالنه 0/5 درصد 

و در جهان 4/6 درصد بوده است.
سریال 24، دوازده سال قبل یک رئیس جمهور سیاهپوست 

را برای آمریکا انتخاب کرده بود. انتخابی که کمتر از 5 سال 
از گذشت آن در دنیای واقعی سیاست به  وقوع پیوست. 
رئیس جمهور بعدی سریال نیز یک زن سفیدپوست بود! 
حال در همین س��ریال و خواهر خوانده آن یعنی س��ریال 
سرزمین  مادری یا همان هوم لند )homeland( آمریکایی 
چندی اس��ت قس��مت هایی به نمایش درآمده که در آنها 
گردش��گران، اغلب توریس��ت های 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 می توانند یک همه گیری 

میکروبی یا ویروسی را ایجاد و منتشر کنند.
به این بهانه می خواهیم برخی از تهدیدات و فرصت های 

پیش رو را از منابع غربی جستجو کنیم.
1.  براساس گزارش unwto در سال 2014 تعداد گردشگران 
ب��ه 1 میلی��ارد و 200 میلی��ون نف��ر و گردش مالي حاصله 
به یک تریلیون و 245 میلیارد دالر در سال رسیده است 
و طبق پیش بیني هاي این سازمان در سال 2020 به 1 
میلیارد و 600 میلیون نفر و در سال 2030 به یک میلیارد 

و 800 میلیون نفر خواهد رسید.
2.  طبق آخرین آمار سازمان جهاني گردشگري، اعالم 
شده از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران 
در سال 2014 سهم ایران از گردشگران خارجي حدود 5 
میلیون و 44 هزار گردشگر بوده که رشد متوسط ساالنه 
12 درصدي را در 2 سال گذشته نشان مي دهد. این روند 
براي اولین بار ایران را در ردیف 47 کشور برتر از لحاظ 
گردشگر ورودي در دنیا قرار داده و این درحالي است که 
روند رشد گردشگري در قاره آسیا ساالنه 0/5درصد و در 

جهان 4/6 درصد بوده است.

رصد و پایش حمالت بیوتروریستی
از 11 س��پتامبر س��ال 2001 ایالت متحده آمریکا خطر 
تروریس��م بین المللی 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 کرده اند ولی 
در موضوع حمله تروریستی به هتل ها معموال عواقب حمله 

 دکتر فاطمه خالقی

1( از زمانی که یک رشته حمالت همزمان مسلحانه در 26 نوامبر 2008 در شهر بمبئی هندوستان، موجب کشته شدن بیش از 195 نفر شد، مدت ها می گذرد. 
در این حمله دستکم 10 منطقه در این شهر مورد حمله قرار گرفتند. پایانه چاتراپاتی شیواجی، هتل های مجلل مانند هتل تاریخی تاج محل و هتل پنج ستاره 
اوبروی، یک بیمارستان، یک مرکز یهودیان، یک سینما، یک بار و اداره پلیس و چند مرکز اداری-تجاری دیگر از این جمله  بودند. همان موقع بسیاری 
از رسانه های غربی، انتخاب مکان های گردشگری را برای انجام عملیات تروریستی بررسی و تحلیل کردند. برخی تداوم این حمالت را ضربه به صنعت 
توریسم جهانی تلقی می کردند. در حالی روز جهانی جهانگردی در ایران جشن گرفته شد که شعار روز جهاني گردشگري امسال »1 میلیارد گردشگر، 1 
میلیارد فرصت«، شعار هوشمندانه اي است که باعث توجه بیش از حد به آثار گردشگري در توسعه مي شود. این شعار در سازمان میراث فرهنگي،  صنایع 
دستي و گردشگري، هر گردشگر یک فرصت براي آشنایي با ایران انتخاب شده است. فرصت هایي که باید قدر دانسته شود و نهایت استفاده را از آن برد.

خرداد ماه امسال حادثه ای رابطه پرتنش ایران و عربستان 
را وارد فاز تازه ای کرد. ماجرا از صبح روز دوش��نبه 18 
خرداد ماه و از لحظه ای 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 هیچ یک از آنها ایرانی نبودند و بی خبر از 
حادثه تلخی که انتظارشان را می کشد، در قالب یک تور 
زیارتی-سیاحتی 60 نفری، از کشور عربستان به مشهد 
سفر و در هتل نوساز 3 ستاره توحید واقع در خیابان امام 
رضا)ع( که از آنجا با یک پیاده روی 5 دقیقه ای می توان به 

حرم رسید، اقامت کردند. شرایط اما آن گونه که می نمود، 
پی��ش نرف��ت و 33 نف��ر از آنه��ا ش��امل 10 ک��ودک، 9 زن 
و 14 مرد دچار عالئم مذکور ش��دند و به دلیل وخامت 
وضعیت جسمانی، مورد مراقبت و آزمایش قرار گرفتند. 
با وجود تالش پزش��کان ابتدا 3 نفر از آنها ش��امل یک 
نوج��وان و 2 ک��ودک ف��وت کردند. س��پس رئیس بخش 
مسمومان بیمارستان امام رضا)ع( از وخامت حال یکی 
دیگر از مسمومان خبر داد و متاسفانه به  دنبال آن نفر 
چهارم نیز فوت کرد. قضیه از همان ابتدا مشکوک بود و 
اوضاع روابط بین الملل ایران در منطقه و خصوصا ارتباط 

دیپلماتیک با عربستان بر حساسیت ماجرا  افزود. اگرچه 
متولیان این هتل از پاسخگویی به هر گونه سوال درباره 
علت وقوع این حادثه خودداری کردند، اما برخی مسئوالن 
ک��ه ب��ه اهمی��ت ای��ن موضوع واقف بودند، خیلی زود وارد 
عمل شدند و سعی کردند افکار عمومی را بی خبر نگذارند.

دادستان عمومی و انقالب مشهد علت ماجرا را در دست 
بررسی قرارداده و از همان ابتدا با تاکید بر اینکه در بررسی 
اولیه، مدارکی دال  بر عمدی بودن این اتفاق به دس��ت 
نیام��ده، ضم��ن رد فرضی��ه مصرف غذای مس��موم، علت 
اصلی بروز این حادثه را سمپاشی طبقه باالی اتاق های 

مسمومیت مرگبار جنجالی
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از میزان خرابی و کشتاری که می تواند به بار بیاورد بیشتر 
است. از این رو، هتلداران برای درک درست از خطرهای 
احتمالی تروریستی و حمایت از مهمانان و کارکنان هتل 
باید آموزش های مناسب بر مبنای بدبینانه ترین سناریو ها 
برای مقابله با خطرهای تروریستی احتمالی دیده باشند. 
تروریست ها 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 می کنند. هتل ها برای رساندن پیام تروریست ها به 
تمام جهان مکان بسیار مناسبی هستند. با توجه به حضور 
مردم از گوش��ه و کنار دنیا در یک مکان، هتل ها از این 
جهت هدف مناسب و آرمانی برای تروریست ها محسوب 
می شوند. اگرچه انفجار بیشترین نوع حمله تروریستی 

تاکنون بوده است، اما سالح های بیولوژیکی از توان بالقوه 
بسیار باالیی برای تبدیل شدن به سالح اول تروریست ها 
برخوردار هس��تند به خصوص اگر تروریس��ت ها به عوامل 
بیولوژیکی که توسط هوا پراکنده می شوند دست یابند، با 
دستکاری و قراردادن عامل مهاجم و بیماری زا در سیستم 
تهویه مطبوع یا رهاسازی در منبع آب قادر خواهند بود 
هزینه مالی و انسانی حمالت خود را کاهش دهند. یکی 
از بهترین مکان ها برای آزمودن این شیوه حمله تروریستی 
هتل ها هستند.  در هتل ها همیشه افرادی از سایر نقاط 
دنیا س��اکن هس��تند. خدمات هتل ها معموال در اختیار 
مشتریان، شرکت ها و اجالس های بین المللی است. میان 
این افراد همواره کسانی هستند که گروه های تروریستی 

بخشی یا نمادی از دشمن برای آنهاست.

هتل ها معموال حامل نام و برند تجاری و بین المللی هستند. 
این عامل هم می تواند هتل را به هدف حمله تبدیل کند 
و هم از میزان نفوذ برند تجاری هتل در رس��اندن پیام 

تروریستی استفاده می کنند.
نکته مهم این است که دستورالعمل امنیتی و یکپارچه 
برای هماهنگ س��ازی مدیران امنیتی هتل ها با ماموران 
امنیتی هنوز به صورت گس��ترده و توس��عه یافته به کار 
گرفته نمی شود. این دستورالعمل ها برای حمله بیولوژیکی 
هنوز کامال روشن و شفاف نیست. از آنجا که گایدالین یا 
گام های توصیه شده برای مقابله در حوزه ایجاد و ارتقای 
تامین امنیت هتل ها در مقابل حمالت بیولوژیکی، نیازمند 
اصالح و بهبود است، برای تهیه یک دستورالعمل استاندارد 
در ای��ن زمین��ه، محقق��ان ای��ن مقاله مطالعه ای بر مبنای 
جمع  آوری نظرات کارکنان امنیتی هتل ها طراحی کردند.

نویسندگان این مقاله از روش علمی دلفی برای جمع آوری 
نظرات کارکنان امنیتی هتل ها استفاده کرده اند. سوال هایی 
از مدیران امنیتی هتل های مختلف پرسیده شده است. 
سوال ها حول محور پیداکردن معیارهایی برای شناسایی 
و تش��خیص )رصد و پایش( حمله بیولوژیکی در هتل، 
مدیری��ت بح��ران و کارهای��ی که مدیریت و کارکنان هتل 
در حمله بیولوژیکی می توانند و باید انجام دهند  و طراحی 
مدل های اندازه گیری میزان خطر و آمادگی برای مقابله با 

بیوتروریسم تمرکز داشتند.
اطالعات جمع آوری شده به گونه ای مورد تجزیه و تحلیل 
و نتیجه گیری قرارگرفته که منجر به ایجاد فهرست تعیین 
راهکارهای مقابله و تهیه راهکار و دستورالعمل مناسب 
می شود. این مطالعه همچنین می تواند به عنوان یک مطالعه 
پایه برای استانداردسازی اصول و قوانین امنیتی هتل ها در 
مقابله با جمله های تروریستی بیولوژیکی به کار رود. این یکی 
از اولین مطالعات و بررسی ها برای تهیه یک دستورالعمل 
استاندارد در صنعت هتلداری است. این مطالعه به عنوان 
پایه اولیه برای مطالعات بعدی این زمینه تلقی می شود. 
این ترجمه با لغات کلیدی بیوتروریسم، امنیت هتل ها، 
 مدیریت خطر جستجو شده است. این ترجمه از خالصه مقاله
Bioterrorism: What Should Hotels Do to Reduce the Risk؟

از UMSS /AMHERST  برداشته شده است.
منبع: نویسنده دکتر کارول کلیتزکی، دانشگاه ایالتی آیوا

هت��ل مح��ل اقام��ت ای��ن زائران اعالم کرد. صادقی با بیان 
اینکه سایر این بیماران، هم اینک در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارستان امام رضا)ع( بستری هستند، گفت: »در 
این خصوص پرونده ای در دادگستری مشهد تشکیل و 
بازپرس ویژه ای تعیین شده تا تمام جوانب و احتماالت 
این حادثه را به  س��رعت بررس��ی کند.« خبر به  زودی 
مخابره شد و مسئول سرکنسولگری عربستان در مشهد 
از جمله افرادی بود که از زائران عربستانی مسموم شده 
و بستری در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد عیادت کرد. 
عبدا... الحمرانی ضمن عیادت، از مسئوالن این بیمارستان 

به دلیل تالش برای نجات جان زائران عربستانی بستری 
قدردانی کرد. 

وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران، علت حادثه رخ داده برای 
زائران عربستانی در مشهد را استفاده از سم در اتاق های 
هتل آنها عنوان کرد: » این سم براساس گزارش معاونت 
بهداشتی در نمونه خون زائران مشاهده و بنابراین عالئم 
مس��مومیت تایید ش��د. به طور قطع دستگاه های نظارتی 
وارد عمل می ش��وند تا مش��خص ش��ود این حادثه عمدی 
بوده است یا نه.« وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به اینکه 
آزمایش های الزم از همه موارد مورد استفاده زائران ازجمله 

مواد غذایی، اتاق و وسایل آنها انجام شده، تصریح کرد:  
»این آزمایش ها از تمام جنبه ها از جمله سم شناس��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 به عنوان سم در فضای 
اتاق ها 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 مسموم شده، 

از سم غیرمجاز استفاده شده بود.«
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یک متخصص اپیدمیولوژی تغذیه معتقد اس��ت یکی از 
اشتباهات بزرگ وزارت بهداشت این است که نظارت بر تغذیه 
را یکسان با نظارت بر غذا می پندارد. ربابه شیخ االسالم در 
گفت وگو با خبرنگار ما گفت: »وقتی از ایمنی غذا صحبت 
می کنیم به این معناست که خیال مصرف کننده آسوده 
باشد و بداند نیروهایی در این کشور حقوق می گیرند تا از 
خاک و مزرعه تا سفره آنها را به  صورت یک زنجیره پیوسته 
نظارت کنند. در بدنه وزارت بهداشت نهادی تحت  عنوان 
اداره نظارت بر مواد غذایی وجود دارد که زیر نظر سازمان 
غذا و دارو فعالیت می کند. در همه جای دنیا سازمان غذا 
و دارو یک جا قرار دارد، در حالی که خیلی از مسئوالن و 
پزشکان کشور ما نمی دانند که اصال چرا غذا و دارو یک 
جا بوده و چرا به این دو نگاه یکس��ان می کنند.« 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.« 
شیخ االسالم ادامه داد: »حتی بسته بندی غذا باید فارغ از 
آلودگی باشد و اگر به  صورت کنسرو شده است، توجه به 
رنگ داخل قوطی کنسرو، از این نظر که به غذا آلودگی 
می رساند یا نه، اهمیت دارد. بنابراین نظارت شامل مزرعه 
نیز می شود.« وی با تاکید  بر اهمیت چگونگی مراقبت از 
خاک، تصریح کرد: »اینکه آیا خاک درمان می ش��ود؟ و 
آیا به شکل اصولی کود و سمپاشی می شود؟ بسیار مهم 
اس��ت که متاس��فانه در کش��ور ما به طور کلی مردود اس��ت 
چراکه نظارت کنندگان ما در وزارتخانه های 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 هیچ یک از این س��ازمان ها 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 بیماری هایی مثل سرطان نیز باال می رود. بنابراین باید 
پرسید چه سازوکاری وجود دارد که از این زنجیره مراقبت 
کند و ناظران  بر غذا از خاک تا سلول چه کسانی هستند؟« 
این متخصص اپیدمیولوژی تغذیه با بیان اینکه اداره نظارت 
بر غذا و دارو به دلیل لزوم استفاده از آزمایشگاه های مجهز 
معموال به  صورت مشترک فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: 
»این نوع صرفه جویی منطقی و در همه  جای دنیا مرسوم 
است اما ناظران غذا و ناظران دارو تفاوت دارند و این ناظران 
از شبکه هایی برخوردارند که عهده دار مراقبت از سالمت 
مردم هستند.« وی اضافه کرد: »ما برای پیشگیری از بروز 
جنگ برنامه های زیادی داریم در حالی که دش��منان از 
طریق بیوتروریسم مواد غذایی آلوده، خیلی راحت می توانند 
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 می کند که توسط 
صنعت تولید و به  شکل بسته بندی در فروشگاه ها عرضه 
می شود اما آیا موادی مانند لپه، لوبیا، برنج و نان که بدون 

بسته بندی هستند نیز نظارت می شوند؟« 

نظارت ها به صورت سیستماتیک انجام می گیرد
اما کار ش��ناس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت 
در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه هر فرایندی 
امکان رشد و دستیابی به نقطه مطلوب تر دارد، گفت: »ما 
ادعا نداریم که نظارت هایمان به  صورت 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 نمی گیرد.« فرید نوبخت حقیقی ادامه داد: 
»وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان بخشی از 
وزارت بهداش��ت متولی نظارت بر س��المت مواد غذایی از 
زمانی که غذا برای فراوری وارد کارخانه می شود تا زمانی 
که محصول از کارخانه خارج می شود، 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 به  صورت بسته بندی شده یا غیر از آن را 
بر عهده دارد.« وی با تاکید  بر اینکه وزارت بهداشت وظیفه 
خود را با تمام تنگنا ها به  خوبی انجام می دهد، خاطرنشان 
کرد: »همکاران ما نیز در سایر سازمان ها مثل جهاد کشاورزی 
یا دامپزشکی تالش خود را انجام می دهند و به عنوان مثال 
بر نحوه استفاده از سموم در مزارع کشاورزی نظارت دارند. 
طبق اطالعات در دست ما که ناشی از برگزاری جلسات 
مشترک بین وزارتخانه های درگیر این موضوع است، این 
سازمان ها نیز تالش خود را می کنند و البته ادعای انجام 

درست و کامل آن را ندارند.« 
حقیقی با اشاره به اینکه نظارت ها به صورت سیستماتیک 
انجام می گیرد، تصریح کرد: »مردم می توانند با اطمینان 
کامل به محتویات برچسب های الصاق شده روی بسته بندی 
محصوالت غذایی اعتماد کنند.« وی با بیان اینکه بحث 
تغذیه در حوزه بهداشت و درمان قرار می گیرد و جدا از 
غذاس��ت، تصریح کرد: »اینکه بتوانیم نظارت ها را پیش 
از ورود مواد اولیه به کارخانه بر عهده سازمان غذا و دارو 
قرار دهیم غیراصولی است و قابلیت اجرایی ندارد. چراکه 
امکانات، شرح وظایف و حدود اختیارات هر سازمان تعریف 
شده اما می توان در جهت ایجاد هماهنگی های کامل بین 
سازمان های مختلفی که دست اندرکار این نظارت ها هستند، 
تالش کرد و از طریق ایجاد کمیته ها و سازوکارهای اجرایی 

 محسن طاهرمیرزایی 

بررسی های مختلف حکایت از وجود یک رابطه مستقیم میان مصرف غذاهای ناسالم و افزایش بار بیماری ها دارد. به این دلیل ایمنی غذا، همواره یکی 
از مهم ترین دغدغه ها و دل نگرانی های دولت ها در قبال سالمت مردم بوده است، اما گویا در ایران نظارت  بر مواد غذایی آنچنان که باید بر مبنای اصول 
حرفه ای انجام نمی گیرد. یکی از دالیل عمده این معضل کمبود نیروی متخصص در این زمینه است، کما اینکه مدیرکل نظارت  بر فراورده های غذایی، 
آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تعداد ماموران نظارت  بر غذای وزارت بهداشت را 850 نفر عنوان کرد. به طور کلی، آالینده های مواد غذایی به 
آن گروه از ترکیباتی می گویند که خواسته یا ناخواسته از طبیعت یا به  وسیله اعمال عملیات حین کاشت، داشت، برداشت، فرایندهای پس از برداشت، 
فراوری، بس�ته بندی، نگهداری و حتی هنگام عرضه، فروش و مصرف موادغذایی توس�ط انس�ان و از راه به کارگیری مواد و ابزار به زنجیره غذایی او راه 
می یابند. این را مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو گفت و ادامه داد: »مطالعاتی که طی سال های مختلف در زمینه آلودگی های میکروبی و 
شیمیایی مواد غذایی در کشور انجام شده، بیانگر چالش های جدی در وضع سالمت مواد غذایی است. از طرف دیگر، محصوالت کشاورزی در ایران بدون 
شناسنامه عرضه می شوند و به همین دلیل امکان رهگیری این محصوالت وجود ندارد.« این مساله  را وزیر بهداشت نیز پذیرفت و در جمع خبرنگاران 

گفت: »در حوزه نظارت  بر مواد غذایی بسیار ضعیف هستیم.«

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

غذا، موضوع فرابخشی است
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مشترک به آن دست یافت.« این کار شناس اضافه کرد: »یکی 
از پیشنهادات ما انسجام بیشتر این هماهنگی هاست. دیدگاه 
دیگر که در تمام دنیا نیز اجرا می شود این است که تمام 
دستگاه های دخیل از طریق هماهنگی ها و همکاری های 
بین بخشی بسیار منسجم، نظارت ها را انجام دهند. کمااینکه 
هم اکنون هماهنگی های بین بخشی بسیاری از نظام های 

مترقی سالمت در سراسر جهان تقویت شده است.«
با کمی دقت در نظرات کارشناسان این حوزه، می توان 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 می ش��ود. مس��اله ای 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 می داند. رسول دیناروند با بیان اینکه موضوع 
نظارت بر ایمنی و سالمت غذا یک موضوع فرابخشی است 
و تنها به وزارت بهداش��ت مرتبط نمی ش��ود، گفت: »اگر 
س��المت غذا رعایت نش��ود صد ها مورد بیماری از اس��هال 
گرفته تا سرطان ها ممکن است بروز کند.« وی با اشاره 
به اینکه ایمنی و س��المت غذا صرفا در حوزه س��المت 
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��ت در کن��ار فائ��و مق��رر کرده تمام تصمیمات باید 
مبتنی  بر شواهد گرفته شود، اما ما گاهی به  دنبال شایعات 
تصمیماتی می گیریم که درست نیست.« وی با بیان اینکه 
تصمیمات دس��تگاه های نظارتی باید براس��اس مستندات 
باشد، گفت: »باید همکاری های فرابخشی به  وجود بیاید 
و همه مسئوالن مسئولیت خود را بپذیرند چراکه کسی 
نمی تواند ادعا کند در تولیت غذایی، تنها یک دس��تگاه 
مسئول است. در صورتی که 100 میلیون تن فراورده های 
غذایی و کشاورزی تولید می شود و اینکه کنترل همه آنها 
را تنها یک نفر بر عهده بگیرد، امکان پذیر نیست.« دیناروند 

با اش��اره به اینکه ایمنی غذا مرز نمی شناس��د، گفت: »ما 
مرزهایی داریم که قابل کنترل نیست و کاالی قاچاق از آنها 
وارد می شود که این موضوع باید تحت کنترل قرار گیرد.«

مدیرکل آزمایش��گاه های مرجع س��ازمان غذا و دارو نیز 
وجود نقص در نحوه نظارت ها را قبول دارد. رس��تگار با 
بیان اینکه س��المت مردم یکی از بحث های بس��یار مهم 
اس��ت که وزارت بهداش��ت به عنوان متولی اصلی این امر 
باید در تامین آن ایفای نقش کند، تصریح کرد: »اگرچه 
سیستم های ما به طور کامل در نظارت ها مشارکت دارد، 
ام��ا در م��ورد فراورده ه��ای ارگانیک یک نقص چندارگانی 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان 
استاندارد و کلیه ارگان های دخیل در فراورده های ارگانیک 
وجود دارد.« وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در کنترل 
فراورده های ارگانیک، سیستم هایی بسیار قوی و مجهز از 
جنبه آفت کش ها داریم، خاطرنشان کرد: »از بزرگ ترین 
مسائل در مورد فراورده های ارگانیک این است که باید از 
جنبه آفت کش ها و سموم کنترل شوند. امروزه بعضی از 
سمومی که مورد استفاده قرار می گیرند نیازمند نظارت 
بیشتری در سطح مزرعه و همچنین عرضه هستند.« وی 
اضافه کرد: »وزارت جهاد کشاورزی در سطح مزرعه نظارت 
دارد و بای��د برنام��ه قوی ت��ر و کامل ت��ری در این وزارتخانه 
در نظر بگیریم. سطح عرضه نیز از سوی وزارت بهداشت 

نظارت می شود.« 
رستگار با بیان اینکه هم اکنون قادریم نزدیک به 150 نوع 
سم را در آزمایشگاه ها کنترل و استفاده یا عدم استفاده آنها 
را مشخص کنیم، اظهار داشت: »در فراورده های ارگانیک 
نباید هیچ گونه سمی استفاده شده باشد و راهی که برای 
این مورد وجود دارد این است که با کنترل های غیرسم، 
بتوانیم آفت ها را از بین ببریم. مثل استفاده از سیستم های 
بیولوژیک که هم اکنون در دنیا مرسوم است و با استفاده از 

یک نوع حشره، حشره دیگری را از بین می برد.« 

مردم نباید قربانی ناهماهنگی های 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 
میان دستگاه های نظارتی خاطرنشان کرد: »برخی رفتارهای 
ما باعث ایجاد سردرگمی میان مردم می شود که این مساله 
برای من به عنوان یک شهروند بسیار آزاردهنده است.« وی 
ادامه داد: »مثال اینکه وزارت بهداشت اعالم کند خمیر مرغ 
برای سالمت مضر است و بالفاصله سازمان دامپزشکی بگوید 
این محصول مفید است، باعث ایجاد خدشه در نظارت ها 
می شود.« هاشمی با بیان اینکه فعالیت تنها 70 نفر ناظر 
در سازمان غذا و دارو بسیار ناراحت کننده است، تصریح 
کرد: »خیلی بد است که تعداد ناظران ما از تعداد ناظران 
در 40 سال 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 می کنیم.«
وزیر بهداشت به نحوه تامین بودجه دستگاه های نظارتی 
مانند سازمان غذا و دارو، استاندارد و دامپزشکی انتقاد کرد 
و گفت: »این درست نیست که هزینه نظارت این دستگاه ها 
ازسوی تولید کنندگان تامین شود چراکه در این صورت 
نظارت دقیق نخواهد بود.« وی افزود: »سازمان دامپزشکی 
 دنبال این است که سهم نظارت های 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 به  گونه ای درست 
طراحی نش��ود، گرفتاری های زیادی ایجاد و عرصه برای 
شایعه پردازی باز می شود و ظرف یک روز با این شایعات 
می توان شهر را به  هم ریخت و برای ناکارآمد نشان دادن 

دولت و نظام از این مساله سوءاستفاده کرد.«

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 نمی شود. 
مهندس زرگران در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: »مثال جای 
آب معدنی و نان های بسته بندی شده جلوی سوپرمارکت ها 
و در معرض نور آفتاب نیست.« وی با بیان اینکه   همان گونه 
ک��ه صنای��ع غذای��ی از لح��اظ ایمنی غذا مورد نظارت قرار 
می گیرند، بخش های دیگر نیز باید به   همان اندازه پایش 
شوند اما هم اکنون این اتفاق نمی افتد. »مثال نظارت مستمر 
در تولید محصوالت کشاورزی به عنوان حلقه اول ایمنی غذا 
وجود ندارد و گزارش هایی در زمینه مخاطرات این بخش 
وجود دارد که منتش��ر نمی ش��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 شبکه های اجتماعی مربوط به صنایع 
غذایی است، گفت: »امروزه همه  دنبال دالیل گسترش 
بیماری های دیابت، فشارخون و سرطان هستند و آن  را 
به محصوالت غذایی ارتباط می دهند، در حالی که بخش 

عمده این مشکالت مربوط به شیوه زندگی مردم است.«
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تجمعات انبوه، جمعیت های بزرگی هستند که با هدفی ویژه در زمان و مکانی مشخص گرد هم می آیند. این تجمع انبوه در مکانی مشخص می تواند 
با مخاطرات و تهدیدات ویژه ای همراه باشد و رخداد های مخاطره آمیزی را رقم زند. به ویژه اگر افراد گردآمده از ملیت ها و اقوام گوناگونی باشند 
و در برخورد با دیگران بتوانند برخی از بیماری های مسری را نیز انتقال دهند. توجه به جنبه های گوناگون سالمت این تجمعات انسانی همواره از 
دغدغه های اصلی مدیران و برنامه ریزان حوزه سالمت است. درس هایی که باید از فاجعه اخیر در مکه مکرمه بگیریم و برای ایام اربعین حسینی 

و شکل گیری تجمعی چند میلیونی در کربالی معلی، به کار بندیم. 

تاکنون بزرگ ترین تجمعات انبوه در دنیا به نام مسلمانان 
به ثبت رسیده که تجمع چندمیلیونی حج و از آن وسیع تر 
و پردامنه تر تجمع چندمیلیونی اربعین حسینی را می توان 
 Mass Gathering نام برد.  در غرب نیز در آغاز، عبارت
برای تجمعاتی مانند مسابقات فوتبال و کنسرت ها به کار برده 
شده که جمعیتی چند هزار نفره را در بر می گرفته است.

تجمع��ات انب��وه می توانن��د مس��تعد ح��وادث و س��وانح 
انسان ساخت، طبیعی و عمدی باشند. از همین رو، پیش 
از برگزاری آنها، به توجه و برنامه ریزی 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 به عنوان بزرگ ترین تجمعات انبوه را 
بارزتر می گرداند. انواع اصلی تجمعات انبوه را می توان شامل 
رخداد های ورزشی، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، تجمع 
جمعیت جابجاشده یا آوارگان ناشی از جنگ و مخاطرات 
طبیعی و همچنین کنگره های سیاسی یا مذهبی دانست.

مهم ترین جنبه هایی که در تجمعات انبوه باید به آن پرداخت 
 عبارتنداز توجه ویژه به بحث »سالمت« که در مدیریت
این بخش 2 موضوع دارای اهمیت فراوان، لحاظ شود: 

الف- کنترل بیماری های واگیردار
ب- کنترل بیماری های غیرواگیر

»ایمن سازی عناصر محیطی« که از ابتدایی ترین اقدامات 
و تمهیدات در تجمعات انبوه است.

یک چنین اقدامات و تمهیداتی، همه س��اله، قبل از آغاز 
موسم حج، برای مدیریت به عنوان تجمعات انبوه باید به کار 
بسته شود. متاسفانه بیشترین قعالیت ها در این خصوص از 
گذشته تاکنون، بر پیشگیري از بیماري ها تمرکز داشته و 
در این مقوله کمتر به مباحث تجمعات انبوه پرداخته شده 
است. این مهم نباید نادیده گرفته شود که تجمعات انبوه و 
بزرگ، اغلب جوامعی از بخش های مختلف جهان را درگیر 
و مشارکت کنندگان، میزبانان و جوامع محلی را با خطرات 
بهداشتی و مسائل امنیتی شدیدی مواجه می کند که خود 

می تواند به موضوعی بین المللی تبدیل شود. 

یکی دیگر از جنبه های مهم در کنترل تجمعات انبوه مقابله با 
ازدحام و فشار جمعیت است. در توضیح این مطلب می توان 
این گونه بیان کرد که تدابیر باید به گونه ای باش��د که از 
اقدامات فردی خاص که سرعت حرکت یا دامنه فعالیت 
دیگران را محدود می کند و بر ازدحام جمعیت می افزاید 
ممانعت شود زیرا این مهم می تواند مشکل آفرین باشد. در 
این زمینه، آموزش در 2 مقوله سالمت و کنترل ازدحام از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو که حرکت روان 
و جنب و جوش مالیم، باید به کس��انی که در تجمعات 
انبوه شرکت می کنند، آموزش داده شود یا اینکه بیماران 
مزمن مانند آسمی ها، بیماران قلبی-عروقی، بیماران دارای 
محدودیت حرکتی، صرع و.... حتما باید یک نفر همراه و 
مراقب داش��ته باش��ند و از تردد در بخش های پرازدحام 
در تجمعات خودداری کنند. به عنوان مثال در مناس��ک 
حج به جز اعمال واجب که ضروری است برخی کنش ها 
مستحب اند و برخی حتی غیرمستحب و سلیقه ای که این 
موارد را باید روحانیون کاروان به بیماران و افراد ناتوان به 
گونه ای جدی تذکر دهند.  به دور از کارکردهای مختلف در 
مناسبات بشری و وجود قضاوت های متفاوت ارزشی، پدیده 
تجمعات انبوه، در هر یک از سطوح پنجگانه که در صدر 
به آنها اشاره شد، موجب به وجود آمدن شرایطی می شود 
که در آنها تقریبا تمامی خطرات بالقوه توان الزم را برای 
تبدیل شدن به حوادث و بحران های خاص خواهند داشت. 
به ویژه اینکه زمینه های الزم برای میدان داری تسهیل گرهایی 
مانند خطرپذیری و آسیب پذیری نیز مهیا باشد. معموال از 
جمله راهکار های مدیریت حوادث و بحران ها در مجموعه 
سیاست های پیشگیری و آمادگی برای کاهش احتماالت، 
بروز حوادث یا کاهش تاثیرات مربوطه، بحث اجرای ارزیابی 

خطرپذیری یا آسیب پذیری است.
به نظر می رسد برقراری رابطه ای معنی دار میان نتایج حاصل 
از ای��ن ارزیابی ه��ا و الگوه��ای رفت��اری ف��ردی و جمعی در 
تجمعات انبوه و همچنین شیوه های مدیریت و مهندسی 
کنترل تحرکات مربوطه، می تواند منجر به راه حل های کارساز 

و موثری ش��ود که بر همین اس��اس، برای تجمعات درون 
مراکز بزرگ خرید و پارکینگ های آنها، فرودگاه ها و سایر 
سالن های ترانزیت و همچنین محل برگزاری همایش های 
بزرگ، تغییرات و اصالحاتی در معماری و مهندسی بناها 

به عنوان راه حل هایی عملی ایجاد شده است. 
بدیه��ی اس��ت ای��ن اصالح��ات و تغیی��رات، خود در آینده 
موج��ب ب��روز آن گ��روه از الگو ه��ای رفتاری می ش��وند که 
نه تنها از آسیب پذیری ها می کاهند، بلکه خواهند توانست 

خطرپذیری ها 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 سه گانه منشاء 
حوادث و بحران ها یعنی حوادث انسان ساخت، طبیعی و 
ترکیبی یا کمپلکس می رسیم. ضمنا این نکته نیز خود را 
نشان می دهد که تعاریف داخلی که اخیرا در حال انتشار 
است هیچ ریشه منطقی ای ندارد و صرفا ما را با نوعی قرارداد 
و تقس��یم کار اش��تباه مواجه می کند. )تغییر نام س��ازمان 
مدیریت بحران به س��ازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه 
می تواند حاصل این موضوع باشد که به این ترتیب حوادثی 
با منشاء تروریسم یا امنیتی و انسان ساخت از شمول فعالیت 
سازمان مدیریت بحران خارج شده و این مهم که مدیریت 
اجتماعاتی مانند مراسم ارتحال امام، دهه محرم و اربعین 
حسینی یا حتی راهپیمایی ها و جشن های پایان سال با 

چه کسی است، را در پرده ابهام قرار داده است.(
در اماکن و محیط های فیزیکی که تجمعات انبوه برپا 
می ش�ود، براس�اس رویکرد مدیریت خطر پذیری یا 
ریسک، باید 3 اقدام اساسی توسط تیم های متخصص 

و خبره انجام شود:
1. بررسی مخاطرات و تهدیدات محتمل الوقوع

2. بررسی همه عناصری که در معرض آسیب قرار دارند 
3. بررسی آثار و پیامد هایی که در صورت به وقوع پیوستن 

مخاطرات ایجاد خواهد شد.
اهداف کالن در تجمعات انبوه برای سالمت عمومی 

نیز در بردارنده موارد زیر است:

الزامات پدافند زیستی  
در راهپیمایی و تجمع  اربعین 
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پرونده

1. پیشگیری یا به حداقل رساندن خطر بیماری و جراحت
2. اتخ��اذ تدابی��ر الزم ب��رای حداکث��ر ایمن��ی ب��رای 
مش��ارکت کنندگان، تماش��اگران، س��اکنان و کارکنان که 
انجام این امور نیز نیازمند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت 
وضعیت ه��ای اضط��راری در مواجه��ه ب��ا پیچیدگی ه��ا و 

چالش های تجمعات انبوه است.
حیطه های اصلی مسئولیت های مرتبط با تجمعات انبوه 

نیز می تواند مشتمل بر موارد زیر باشد: 
1. ظرفیت مراقبت سالمت و آمادگی برای مصدومان انبوه

2. سیستم مراقبت بیماری ها و مقابله با طغیان ها
3. بهداشت محیط و ایمنی غذا

4. اطالع رسانی همگانی و ارتقای سالمت
5. پاسخگویی و آمادگی سیستم بهداشت همگانی به حوادثی 
که به صورت عمدی به وجود می آیند مانند اس��تفاده از 
مواد منفجره، مواد شیمیایی و زیستی یا مواد رادیواکتیو 

که می توانند آنها را درگیر کنند.
6. رهبری عملیات و ظرفیت برای فرماندهی واحد

هر یک از مواردی که در باال ذکر شد مستلزم برخوداری 
از سیس��تم و ساب سیس��تم هایی برای انجام امور یادش��ده 
است. )مثال سامانه مدیریت فرماندهی که سیستم کالنی 
است و زیر سامانه های مربوط به خود را دارد.( همچنین 
نباید فراموش کرد بخش های گوناگون حوزه سالمت مانند 

حلقه های زنجیر به هم پیوسته اند.

خطرات اصلی قابل پیش بینی سالمت در تجمعات 
انبوه عبارتند از:

الف- بیماری های وابسته به سرما و گرما
ب- بیماری های ناشی از آب و غذا

ج- بیماری های واگیر، تصادفات و دیگر گونه های جراحت

د- بیماری های واگیر ناشی از مسافرت بین المللی که به 
محل آورده می شوند.

بررسی عوامل موثر و اقدامات الزم در 3 فاز اصلی پیش، حین 
و پس از حادثه را می توان با این تقسیم بندی، تعریف کرد.

اقدامات پیش از حادثه شامل: ارزیابی خطر که در این 
بخ��ش مخاط��رات محیط��ی محل تجمعات انبوه و محیط 
اطراف آن از نظر عوامل بیولوژیک، ش��یمیایی، زیس��تی و 
عوامل فیزیکی مورد بررس��ی قرار می گیرد و به بررس��ی 
ایمنی و سالمت منابع آب، مواد غذایی و ایمنی آن پرداخته 
می شود. همچنین طراحی و ایجاد زیرساخت های درمانی 

و امدادی مورد توجه قرار می گیرد. 
در این بخش به آمادگی مردم، ارتقای فرهنگ بهداشت 
عمومی و آمادگی نیرو های پاسخگوی اولیه نیاز داریم زیرا 
یکی از مهم ترین اقدامات در مدیریت تجمعات انبوه، به 
حداکثر رساندن توان آمادگی نیروهای عمل کننده است 
که همان طور که قبال هم اش��اره ش��د، آموزش موثرترین 
اق��دام در ایج��اد آمادگ��ی اس��ت ب��ه نحوی که ما به نیروی 

خوب آموزش دیده دسترسی پیدا می کنیم. 
این نیروها بهتر است در این بخش ها آموزش دیده 

و با این موارد آشنایی داشته باشند:
1( شناخت انواع حوادث
2( سامانه های ارتباطی

3( کارکردهای فاز پیش برنامه ریزی  
4( کارکردهای فرماندهی میدان

5( تریاژ میدانی
6( منابع ویژه

7( مدیریت محل تجمع منابع )قرارگاه پشتیبانی(
8( سامانه شناسایی و رهگیری بیماران

9( کنترل پزشکی

10( سازوکارهای انتقال فرماندهی
11( صورت ظرفیت های مراقبت بیمار

12( فرا ظرفیت 
13( سازوکارهای تصمیم گیری انتقال مصدومان

14( هماهنگی های درون بیمارستانی
15( امنیت

16( نقش مرکز فرماندهی و هماهنگی سالمت
انجام اقداماتی در خصوص ارتباطات خطر 

از اقدامات پس از سانحه در تجمعات انبوه، می توان 
به این مورد اشاره کرد: تامین سالمت روان برای همه 
کس��انی که تحت تاثیر س��انحه قرار گرفته اند. یعنی اینکه 
مدیران مراکز پزشکی ضرورت دارد افراد تحت تاثیر، کارکنان، 
تماشاگران و افرادی که به گونه ای وقوع حادثه را دیده اند 
و همچنین افرادی که عضوی از خانواده شان را از دست 
داده اند تحت مراقبت های حمایت روانی و اجتماعی قرار 
دهند. یکی از مهم ترین مشکالتی که برای تجمعات انبوه 
ایجاد می شود، حوادث طبیعی یا انسان ساختی است که 

گاهی می تواند انبوهی از مصدومان را رقم بزند. 
اینک�ه در مواجه�ه ب�ا مصدوم�ان انبوه چه باید کرد، 
موضوع بحث مفصلی است، اما نیروهای درمانی به کار 
گرفته شده در مدیریت تجمعات انبوه حسب وظایف 
و ماموریت ها، باید در 3 سطح مشخص آموزش  دیده 

و آماده باشند:
1. آموزش پایه مصدومان انبوه

2. آموزش میانی مصدومان انبوه
3. آموزش سرپرستان و مدیران برای مدیریت مصدومان انبوه
اهداف راهبردی برنامه تکامل تجمعات انبوه پیرامون 

5 اولویت محوری قرار می گیرد:
1( مراقبت های بیمارستانی

2( مراقبت های اولیه سالمت
3( مراقبت های فوریتی سالمت
4( سالمت عمومی و بهداشت 

5( سازماندهی و هماهنگی سیستم سالمت
در 5 راهب��رد اساس��ی در مدیری��ت تجمع��ات انب��وه در 
آغاز به مراقبت های بیمارس��تانی اش��اره ش��د، براس��اس 
س��ناریو های مط��رح و پیش بین��ی از تع��داد مجروحان و 
مصدوم��ان احتمال��ی بای��د بیمارس��تان های مرجع را در 
نزدیک تری��ن و در دس��ترس ترین م��کان ممک��ن در نظر 
گرف��ت و هماهنگی ه��ای الزم را ب��ا آنه��ا ب��ه عمل آورد. 
س��امانه انتقال مصدومان نیز باید این بیمارس��تان ها را 

شناسایی کند و با آنها هماهنگ باشد. 
در ای��ن مقول��ه، عملی��ات حم��ل و نق��ل مصدومان و ارائه 
خدمات پیش بیمارستانی نیز اهمیت بسیاری دارد. به طور 
مثال در ترافیک و مشکالت ترابری زمینی، استفاده از 
هلیکوپت��ر می توان��د م��ورد توجه قرار گیرد. همچنین در 
صورت عدم دسترسی سریع به بیمارستان یا مشکالت 
حمل و نقل مصدوم، بیمارستان های صحرایی یا واحدهای 
کوچک تری که خدمات فوریتی پزشکی ارائه می دهند، 
باید مورد توجه برنامه ریزان باشند. و مخلص کالم استاد 
این مقوله است که: »آفت بزرگ مدیریت و برنامه ریزی 

برای حوادث خوش بینی است.«

نوعی  می توان،  هم  را  اربعين  بزرگ   گردهمايی 

Mass Gatherings محسوب کرد يا از ديدگاه بهداشت 

جهانی واژه ای ديگر نيز بر آن قابل اطالق است و آن 

"Mobile populations يا »جمعيت های متحرک« يا 

Mass movement  »تحرک انبوه« است که البته با تجمعات 

انبوه اشتراکات بسياری دارد. بيشتر جنگ ها و منازعات 

قومی و منطقه ای عامل جمعيت های متحرک است که 

باعث آوارگی می شود. اربعين شايد از معدود جمعيت های 

بنيانی مسالمت آميز دارد و حرکت  متحرکی است که 

جمعيت با هدف انجام يک مراسم مذهبی است.
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بسیار از کمبود آب سخن گفته اند و ما هم در این ستون 
به آن پرداخته ایم. اکنون زمانی است که باید منابع آب 
باقیمانده را پاس داشت و آنها را از آلودگی دور کرد. گاهی از 
اوقات مسائل زیست محیطی مرزهای داخلی را درمی نوردد 
و به چالشی برون مرزی تبدیل می شود. آب رود مرزی ارس 
آلوده ش��ده اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی سازمان 
حفاظت محیط زیست )پام(، محمدجواد سروش، مدیرکل 
دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
سفر هیات ایرانی به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور در 94/7/22 به کشور ارمنستان گفت: »در 
این سفر جلسه ای در کاخ نخست وزیری ارمنستان بین 

هیات ایرانی و ارمنستان برگزار شد که در این جلسه معاون 
اول رئیس جمه��ور کنت��رل آلودگ��ی رودخانه ارس را برای 
کشور ایران بسیار مهم خواند. نخست وزیر ارمنستان قول 
مساعد داده تا پایان سال 2016 مشکل آلودگی ارس حل 
شود.« خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل آب منطقه ای 
آذربایجان شرقی سرچشمه این آلودگی را فاصالب های 
شهری و خانگی و پساب های معادن مس و طالی ارمنستان 
می داند. در صورتی که منشاء آلودگی آب ارس، پساب های 
معادن مس و طال باشد، محیط زیست این رودخانه با یک 
چالش جدی مواجه است. این پساب ها می تواند به انواع 
فلزات سنگین آلوده باشد و از آنجایی که این نوع آالینده ها 

در طبیعت با فرایندهای معمول شیمیایی و بیولوژیکی 
تجزیه نمی شوند و از بین نمی روند، از جمله آالینده های 
پایدار محسوب می شوند که آثار آنها تقریبا برای همیشه 

در منطقه باقی خواهد ماند.
 آالینده های فلزات سنگین و سایر فلزات می توانند موجب 
سرطان زایی شوند و تاثیرات ناگواری روی سیستم اعصاب 
و خون انس��ان دارند. اگرچه در این خبر اش��اره دقیقی 
به نوع آالینده ها نشده و نگارنده هم اطالعات دقیقی از 
آن ندارد، اما مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی 
اشاره ای هم به پساب های معادن طال داشته  است. این 
نوع آالینده می تواند از آالینده های بس��یار خطرناک و 
کشنده باشد. در برخی از روش های فرایند کانه آرایی و 
تغلیظ طال از ترکیبات سیانور استفاده می شود. اگرچه 
این ماده در سیستم دوباره بازیابی می شود و قاعدتا نباید 
در طبیعت رها شود، اما در صورت نفوذ به طبیعت بسیار 
ویرانگر خواهد بود. ورود فاضالب های شهری و خانگی و 
پساب های میکروبی هم از دیگر مشکالت این رودخانه 
عنوان شده است. مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت 
محیط زیست همچنین از برگزاری جلسه تخصصی بحث 
و تبادل نظر با قائم مقام وزیر محیط زیست ارمنستان خبر 
داد و گفت: »در این جلس��ه مقرر ش��د روش کار برای 
مانیتورینگ و پایش آلودگی در 3 بخش آب س��طحی، 
رسوبات و موجودات کف زی براساس استاندارد های 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 برنامه های 

تدوین شده سریعا عملیاتی شود.« 

رصد و پایش تهدیدات رودخانه های مرزی کشور

دیپلماسی در خدمت سالمت آب های مرزی
 کیارش یشایایی / فعالمحیطزیست  

یکی از نکته های قابل توجه در بحث مرزها نقش پدیده  اس�تعمار در ترس�یم مرزهاس�ت. اساس�ا مرزهای اس�تعماری جوامعی را با هم ترکیب یا از هم 
جدا کرده اند و معموال این گونه مرزها به یک رودخانه یا رش�ته کوه هایی نه چندان شناخته ش�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 رودخانه ای از جمله مرزهای طبیعی 
هستند که می توانند به دلیل به هم زدن اقتصاد یک حوزه طبیعی یا به دلیل تغییر مسیر دادن، مشکالتی را برای کشورهای پیرامون مرز بیافرینند. 
کشور ایران با کشورهای همجوار دارای مرزهای آبی متعدد و متنوعی است. بیش از 2 درصد )1830 کیلومتر( از مرز مشترک کشور را 26 رودخانه 
کوچک و بزرگ تشکیل می دهند. موضوع رژیم حقوقی بهر ه برداری حائزاهمیت و توجه ویژه است. اگرچه در سال های اخیر به علت کمبود بارندگی 
و خشکسالی های طوالنی اهمیت استفاده از این منابع در کشاورزی و مسائل زیست محیطی حائزاهمیت بسیاری است ولی موضوع کنترل بهداشتی 
آب ها و تهدیدات زیستی آن باید مورد توجه جدی قرار گیرد. شناسایی و رصد تهدیدات متعدد با توجه به شرایط کشورهای همسایه و بی ثباتی و 

ناامنی در آن کشور از اولویت باالیی برخوردار است. شرح وضعیت آب رود مرزی ارس بیانگر یکی از چالش های جدی پیش رو است. 
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