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کار شما بسیار عالی ،جالب و بهنگام بود
حضرت آی�ت اهلل خامن�های رهبر معظم انقالب اسلامی ظهر یکش�نبه ،چه�ارم بهمن با
پاس�داران جوان نیروی دریایی سپاه پاس�داران انقالب اسالمی که با ش�جاعت در مقابل
ورود نظامیان امریکایی به آبهای جمهوری اسلامی ایران اقدام و متجاوزان را بازداش�ت
کرده بودند ،دیدار کردند و آنان را از نزدیک مورد تفقد ق�رار دادند .فرمانده معظم کل قوا
همچنین در س�خنان کوتاهی ،این اقدام س�تایش برانگیز نیروی دریایی سپاه پاسداران
را ش�جاعانه و همراه با ایمان خواندند و خاطرنشان کردند« :کار ش�ما بسیار عالی ،جالب و
بهنگام بود و در واقع باید این حادثه را کار خدا دانس�ت که امریکاییها را به آبهای ما کشاند
تا با اقدام بهنگام شما ،آنگونه با دستهایی که بر سر گذاشته بودند ،بازداشت شوند».
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

هشدار رهبرمعظم انقالب درباره
پیچیدگی و ابعاد مختلف مقوله امنیت
حضرت آیتا...العظمی خامنهای ،رهبر معظم انقالب اسلامی پیش از ظهر چهارش�نبه چهاردهم بهمن در دیدار با امیر دریابان ش�مخانی ،دبیر
شورای عالی امنیت ملی و معاونان و کارشناسان دبیرخان ه شورا ،به پیچیدگی و ابعاد مختلف مقول ه «امنیت» در دنیای امروز ،پرداختند .ایشان
اصول حاکم بر تصمیمسازی و تصمیمگیریهایی که برای ایجاد ،حفظ و ارتقای امنیت الزم است ،ترسیم فرمودند .با توجه به شمول این اصول
در تامین امنیت زیستی کشور ،سخنان معظمله را در ادامه میآوریم.

تفکر صحیح و
خالص انقالبی و حزباللهی
وظیف ه شو

رای عالی
امنیت ملی ،تصمیمگیری در چارچ
وب نگاه کالن و چندبُعدی به مقول ه
امنیت و وظیف ه
مهم
دبیرخانه «تصمی مسازی» برای ای
جاد مسیر صحیح «تصمی مگیری»
در شورای عالی
امن
یت
ملی است .برای آنکه دبیرخانه ن
قش بسیار مهم تصمیمسازی را به
درس��تی و به
خ
وبی
ان
جام دهد ،باید فضای حاکم بر دبی
جه 
رخان ه ش��ورای عالی امنیت ملی و
تگیر 
ی
های
آن،
ک
امال منطبق بر «تفکر صحیح و
امن
خالص انقالبی و حزباللهی» باشد.
یت
ی
کی
از
حیات
ی
ت
رین نیازهای جامعه اس��ت و بر
به
آن
همین اس��اس در قرآن کریم بارها
اش�
�اره
ش
��ده
اس�
�ت .امروز مقول ه امنیت از یک
شده
موضوع نظامی و امنیتی صرف خارج
و
دا
رای
ا
بعاد
اق
تصا
دی ،معیشتی ،فرهنگی ،سیا
سی ،اجتماعی ،روانی و اخالقی است.

یسروصدای شیوههای جدید
تاثیر آرام و ب
در «امنیت زیرپوستی جامعه»

رهنمودها
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اس�لامی ،برخی تفکر انقالبی را قبول
هم��ان ابت��دای پی��روزی انق�لاب
از
ظام بودند اما اعتقادی به مبارزه با
داشتند و برخی هم با اینکه داخل ن
ن
جریان ایستاد .رهبر انقالب اسالمی
استکبار نداشتند که باید در مقابل این
همواره مبارزه وجود داشته ،گفتند:
تاکید بر اینکه در  ۳۷سال گذشته،
با
دید و پیچید ه دشمن ،همچون موضوع
«البته امروز بهواسط ه شیو ههای ج
عتقادی ،اجتماعی و ضدامنیتی آن،
ضای سایبری و تاثیرات فرهنگی ،ا
ف
ارزه سختتر و حساستر شده است.
مب
این
شیو ههای جدید در «امنیت زیرپوستی
با توجه به تاثیر آرام و بیسروصدای
شهای
ملی باید به هم ه این مسائل در بخ 
جامعه» ،شورای عالی امنیت
صمیمگیری کند و بر همین اس��اس
مختلف رس��یدگی و درباره آنها ت
کارآمد و تالش خس��تگیناپذیر و کار
دبیرخان ه ش��ورا نیز باید با اندیش�� ه
صمیمسازی صحیح را برای مقابله
کارشناسی مبتنی بر تفکر انقالبی ،ت
یده و جدید ضدامنیتی انجام دهد».
با شیو ههای پیچ

گاه صحیح و چندبُعدی به مقوله

ن
امنیت باشد

شورای عالی امنیت ملی ،نگاه جامع به
وظیف ه اصلی
با در نظر گرفتن هم ه ابعاد آن است.
مقول ه امنیت و
باید وظیف ه مهم تصمیمسازی را به
دبیرخان ه شورا
یهای ش��ورای
گونهای انجام دهد که تصمی مگیر 
��ت مل��ی در چارچ��وب ن��گاه صحیح و
عال��ی امنی
ب��ه مقوله امنیت باش��د .انجام صحیح
چندبُع��دی
ازی دبیرخانه منوط به حاکم بودن
نقش تصمیمس
صد انقالبی» در این نهاد است زیرا
«فضای صددر
یهای زاویهدار با انقالب اسالمی در
تگیر 
اگر جه 
رای عالی امنیت ملی تاثیرگذار شود،
دبیرخان ه شو
تیج ه مطلوب به دست نخواهد آمد.
ن

خطوط
ش اساسی و اصول انقالب اسالمی
گرای 
ه��ا
و
جه

ت
گیر
ی
ه��ای انقالب��ی ،وا

قعی و کامال روش��ن و
واضح و مبتنی بر بیانات امام
رحم ًْها ...است .امام رحم ًْها« ،...مظهر
انقالب اس�لامی» اس��ت و بر
همین اس��اس ،بیانات ایش��ان که در
دهها جلد کتاب
مدون شده« ،مبانی انقالب» است.
موارد تکرارش��
ونده
در
بیا
نات امام رحم ًْها« ...خطوط اساس��ی و
اصول انقالب ا
سالم
ی»
هس
تند .براساس سخنان امام رحم ًْها،...
موضوع «مرد
م»،
«ا
ستق
الل
کشور»« ،تدین و پایبندی به مبانی
اسالمی»،
«مب
ارزه
با
است
کبار و زورگویی»« ،مسال ه فلسطین»،
«موضوع
معی
شت
مر
دم»
و
«توجه به مستضعفان و رفع فقر»،
خطوط ا
صلی
ا
نقال
ب
اند
که
از ترکیب آنها «هندس ه انقالب» به
دس��ت
م

ی
آید.
بناب
راین
ت
صمی مهای ش��ورای عالی امنیت ملی
باید در
چ
ارچ
وب
خط
وط
ا
صلی انقالب باشد و در شورای عالی
امنیت
ملی
و
دبی
رخان

ه
این ش
ورا« ،تفکر انقالبی صحیح و خالص
حزباللهی» حاکم باشد.
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اعالم مصوبات دومین جلسه شواری عالی سالمت

دومین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت
غذایی با تصویب پروانه دار ش�دن و نظارت
بر تمام مراکز فروش و توزیع س�موم تا یک
سال آینده ،تصویب سند ملی پیشگیری از
بیماریهای غیرواگیر و پایش آلودگی هوای
شهرهای باالی  300هزار نفر به پایان رسید.
وزیربهداشتدربارهمصوباتاینجلسهگفت:
«دومین جلسه شورای عالی سالمت و امنیت
غذایی به ریاس�ت رئیسجمهور با مروری بر
مصوبات جلسه قبلی و اینکه تا چه اندازهای
مصوبات اجرایی ش�ده و چرا برخی مصوبات
اجرایی نش�ده اس�ت ،برگزار شد ».وی گفت:
«از جمله مصوبات جلسه قبل درباره سموم
وزارت جهاد کشاورزی بود که 50درصد مراکز
فروشوتوزیعسمومتحتنظارتقرارگرفتند
وقرارشد50درصدباقیماندهتایکسالآینده
پروانهدار شوند و نظارت جدی بر سموم دفع
آفات و نباتات و مرکبات صورت گیرد چون از
مشکالت مهم حوزه سالمت است».
دکترهاشمی افزود« :در این جلسه ،سند ملی پیشگیری
و کنترل بیماریهای غیرواگیر که عامل  75درصد مرگ
ایرانیهاستمصوبشدازجملهاینکهاعمالاستانداردهای
اجباری برای میزان نمک در نانواییها تا سقف  1درصد را
داشته باشیم بنابراین مصوبه میزان نمک پخت نان باید
کاهش یابد ».وی گفت« :غنیسازی آرد با اسید فولیک
و آهن برای کاهش بیماریهای ناشی از فقر آهن از دیگر
مصوبات این جلسه بود ».دکترهاشمی افزود« :همچنین
وزارت جهاد کشاورزی موظف شد بر سقف واردات روغن
پالم تا  30درصد نظارت کند که افزایش نداشته باشیم».
رئیسجمهور دس��تور داد تا روند جایگزینی خودروهای
فرسوده و موتورسیکلت و صنعت ریلی مترو سرعت بگیرد
ویگف��ت«:درب��ارهکاه��شآلودگ��یه��واواثراتآنبه
س�لامت نیز در دومین جلس��ه ش��ورای عالی س�لامت
بحث شد و رئیسجمهور دستور داد تا روند جایگزینی
خودروهای فرسوده و موتورسیکلت و صنعت ریلی مترو
سرعت بگیرد و سازمان محیطزیست بر کاهش آالیندگی
مراکز صنعتی نظارت جدی داش��ته باش��د ».وی افزود:
«سازمان محیطزیست موظف شد که در شهرهای باالی
 300ه��زارنف��رحتم��اپای��شراازنظرمیزانآلودگیهوا
آنالین (برخط) در اختیار دانشگاههای علومپزشکی قرار
دهد ».وزیر بهداشت گفت« :درباره سالمت عمومی جامعه

خبر

ریل گذاری برای پدافند زیستی

از روان تا جس��م و جان در این جلس��ه مقرر ش��د حداقل
دولت برای کارمندان دستگاههای دولتی براساس شیوه
نامه وزارت بهداشت ساالنه کارمندان را معاینه و در جهت
توانمندسازی آنها تالش کنند و آموزشهای الزم درباره
سبک زندگی و برنامههای پیشگیرانه داشته باشند».
دستگاهها و اعضای کارگروه کشوری کنترل و پیشگیری
از اچآیوی موظفند در مدت  3ماه برنامه عملیاتی خود را
به سازمان متبوعشان در قالب اهداف راهبردی چهارمین
برنامه اس��تراتژیک کش��وری کنترل ایدز که مورد تایید
سازمان بهداشت جهانی نیز است ،اجرا کنند.
دکترهاشمی افزود« :موضوع ایدز از دیگر مباحث دومین
جلسه شورای عالی سالمت و امنیت غذا بود که مقرر شد
دستگاهها و اعضای کارگروه کشوری کنترل و پیشگیری
از اچآیوی موظفند در مدت  3ماه برنامه عملیاتی خود را
به سازمان متبوعشان در قالب اهداف راهبردی چهارمین
برنامه اس��تراتژیک کش��وری کنترل ایدز که مورد تایید
سازمان بهداشت جهانی نیز است ،اجرا کنند و برنامهها
را در این خصوص مورد پایش و نظارت قرار دهند».
وی افزود« :وزارت بهداشت نیز موظف شد وسایل الزم را
برای پیشگیری از ایدز به صورت رایگان در اختیار کسانی
که در معرض خطر هستند ،قرار دهد ».دکترهاشمی با
اشاره به همکاریهای بین بخشی میان وزارت بهداشت
و سایر دستگاهها گفت« :شورای عالی سالمت و امنیت
غذا به صورت متناظر در استانها به ریاست استانداران و
در تهران به ریاست رئیسجمهور تشکیل میشود ».وی
افزود« :در این جلسه مصوب شد براساس شیوه نامهای که
حداکثر تا یک ماه ابالغ میشود در ارزشیابی استانداران

و عملکرد فرمانداران ،بخش��داران و ش��هروندان توجه به
سالمت مردم و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی
سالمت مدنظر قرار گرفته شود ».وزیر بهداشت با بیان
اینکه ابالغ این مصوبات را رئیسجمهور انجام میدهد و
دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذا که ریاست
آن به عهده وزیر بهداشت است نظارت بر مصوبات را به
عهده دارد افزود« :ما ادعا میکنیم که  80درصد مصوبات
نخستین جلسه شورای عالی سالمت را اجرا کردهایم».
دکترهاش��می با تاکید بر اینکه جلس��ات ش��ورای عالی
سالمت تزئینی نیست و با جدیت بر اجرای مصوبات آن
نظارت میش��ود گفت« :از جمله مصوبات جلس��ه قبل،
کاه��ش واردات روغ��ن پال��م ب��ه میزان 30درصد بود که
بسیار حاشیه داشت اما اجرایی شد ».وی با بیان اینکه
نظارت بر واردات و توزیع سموم در کاهش بار بیماریها و
بهویژه سرطان بسیار مهم است افزود« :وزارت کشاورزی
در  2سال گذشته در این زمینه بسیار تالش کرده است
چراکه تقریبا بر مراکز عرضه س��موم هیچ نظارتی نبود
ول��یه��ماکن��ونبی��شازنیم��یازآنهاتحتنظارتقرار
گرفتهاند ».وزیر بهداشت درباره نظارت بر آب شرب نیز
گفت« :آب از جمله مواردی بود که برخی دستگاهها از
جمله وزارت بهداش��ت وظیفهش��ان را کامل انجام نداده
بودند و قرار اس��ت همه آبهای آش��امیدنی و معدنی از
نظر مرغوبیت درجهبندی شوند و به اطالع مردم رسانده
شود که از نظر سالمت از چه رتبههای از عالی تا خوب را
ندارند و طبعا به آبهای آشامیدنی نامناسب نیز مجوز
توزیع داده نخواهد داشت».

سازمان پدافند غیرعامل کشور

منبع :خبرگزاری صدا و سیما
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رسانه پایه تکنولوژیک تهدیدات مردم محور محسوب میشود

انگیزه جهادی؛ تسلط بر دانش
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با عنوان اینکه رسانه پایه تکنولوژیک تهدیدات مردم محور محسوب میشود ،گفت« :یکی از استراتژیهای
آمریکاییها توسعه رسانه خارج از کنترل دولتها و عبور از مرزهای جغرافیایی و رسیدن مستقیم به ذهن مردم با استفاده از رسانه است به شکلی
که بتوانند ذهن مردم را س�ازماندهی کنند ».به گزارش پايگاه اطالعرس�انی پایداری ملی ،دکتر «غالمرضا جاللی» رئیس س�ازمان پدافند غیر عامل
کشور در گردهمايي تخصصي معاونان عمليات فرماندهي انتظامي استانها ،ردههاي حوزه مرکزي و فرماندهان مستقل گفت« :مساله پدافند غیر
عامل مسالهای است که طول عمر آن به اندازه طول عمر بشر است و با پدیده تهدیدات مواجه است لذا مساله جدیدی نیست و یک مساله جاری
است ،چیزی که پدافند غیر عامل را متمایز میکند ،پرداختن به مساله تحوالت و تغییرات تهدیدات است.
سردار جاللی تهدیدات را به  2دسته طبیعی (با منشا
طبیعت) و غیرطبیعی (با منش��ا انس��ان) تقس��یم نموده
و گفت« :ویژگی اساس��ی تهدیدات طبیعی یکی این
است که انسان در آن نقشی ندارد دوم اینکه منشا آن
تحوالت درون طبیعت و اقلیم است ،سوم؛ چون انسان
در آن نقشی ندارد لذا انگیزه و اراده و دشمنی در آن
نقش��ی نداش��ته و چهارم اینکه چون منش��ا آن طبیعت
است لذا تغییرات آن کم است و امکان کنترل و اشراف
از نظر علمی و اقدام از نظر عملی کامال میسر است».

تحول در تهدیدات انسان ساخت
دکتر جاللی گفت« :دانش مستتر در عنصر فناوری و
تکنولوژی و تاثیرات آن بر تهدیدات موجب میش��ود
تا تحوالت دائمی در تهدیدات انسان ساخت به وجود
آید لذا آن چیزی که در پدافند غیرعامل با آن مقابله
میکنیم ،عموما تهدیدات انسان ساخت است و زمانی
که تکنولوژی و فناوری (که یک عنصر متغیر و پویاست)
تغیی��ر کن��د تم��ام عرصهه��ا ،حوزهها و الیههای تهدید
را تغییر میدهد.

الزمه پاسخ به تهدید ،شناخت تهدید
وی الزمه پاسخ به تهدیدات را شناخت آن ذکر کرده
و گفت :از نظر پدافند غیرعامل یک دسته از تهدیدات،
تهدیدات فناورانه است ،بدین معنی که منشا و محور
تهدی��دات فناوریه��ا هس��تند ،این فناوریها برتری و
توانمندی به صاحب فناوری داده و تهدیدی برای کسی
ک��ه م��ورد پای��ش فناوری قرار میگیرد ،ایجاد میکند،
پس فناوری یک تیغ  2لبه است که در جایی فرصت
ایجاد میکند و در جای دیگر تهدید.

ویژگی تهدیدات انسان ساخت
س��ردار جاللی ویژگیهای تهدیدات انس��ان س��اخت
را ش��امل؛  -1منش��ا انس��ان (انگیزه و اراده و دش��منی
در آن وج��ود دارد)  -2عنص��ر تکنول��وژی و فن��اوری
دانسته و گفت« :زمانی که عنصر تکنولوژی تغییر کند
ماهیت ،نوع و جنس تهدیدات عوض میشود و زمانی
که تکنولوژی ثابت باش��د ،اس��تراتژی و دکترین موثر
واقع میش��ود ،برای مثال در دوران کاربرد س�لاحهای
س��رد اس��تراتژیها و تفکرات نظامی
برتریها را نشان میداد».

رویکردهای جدید پدافند غیرعامل
وی ادام��ه داد :مق��ام معظ��م رهبری فرمودند؛ «پدافند
غیرعامل  2ویژگی میخواهد یکی انگیزه جهادی ،اراده
و پشتکار و دیگری تسلط بر دانش و تکنولوژیها» ،لذا
موضوع رویکردهای جدید پدافند غیر عامل یک موضوع
کامال علمی و پویا که نتیجه تحول در تهدیدات است.

تهدیدات فناورانه
دکت��ر جالل��ی در ادام��ه اف��زود :در حالت کلی  3نگاه به
فناوری وجود دارد؛ یک نگاه تهدیدمحور (یعنی فناوری
فقط ایجاد تهدید میکند) ،دوم نگاه فرصتمحور (تنها
ایجاد فرصت میکند) و س��وم نگاه هوش��مند (یعنی
فناوری را بشناسیم ،تهدیدات آن را کنترل کرده و از
فرصتهای آن استفاده کنیم).

خبر

انتظار مقام معظم رهبری از پدافند غیر عامل
س��ردار جاللی افزود :انتظاری که مقام معظم رهبری
از موضوع پدافند غیر عامل دارند این اس��ت که
پدافند غیر عامل مثل مصونسازی بدن است،
از درون م��ا را مص��ون میکن��د ،مفه��وم ای��ن
مصونس��ازی این اس��ت که اگر دش��من اقدام
کند و تالش کند هچ اثری از آن نبیند یعنی
حذف اثر تهدید و آسیبناپذیری کشور در برابر
تهدی��دات ،همچنین میفرمایند
«این ماموریت بایستی برای
کل پیکره کشور و جامعه
و دس��تگاههای اجرایی
عملیاتی شود».

انواع تهدیدات
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت :براساس
فناوریه��ا تهدی��دات عبارتن��د از؛ تهدیدات س��ایبری،
بیولوژیک یا زیس��تی ،ش��یمیایی ،هس��تهای یا پرتویی،
سیگنالی و الکترومغناطیسی.
تهدیدات مردممحور
وی گفت :دومین دسته تهدیدات ،تهدیدات مردممحور
است ،آمریکاییها به این نتیجه رسیدند که در جنگهای
جدید ،مردم ،محور جنگ بوده و برد و باخت کشورها
به این بستگی دارد که آیا آن کشور توانسته مردمش را
اداره کند ،نیازمندیهای آنان را تامین کرده و پشتیبانی
مردم را جلب کند یا خیر؟
رسانه پایه تکنولوژیک تهدیدات مردممحور
س��ردار جاللی با عنوان اینکه رس��انه پایه تکنولوژیک
تهدیدات مردممحور محسوب میشود ،گفت« :یکی از
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ابعاد شبکههای اجتماعی
وی ابعاد شبکههای اجتماعی را شامل؛ بعد فرهنگی،
خدماتی و س��رویسدهی ،امنیتی ،جاسوس��ی،
س��نجش فش��ارها و اوضاع و احوال مردم
و بعد برانگیختگی جامعه دانس��ته و
گفت« :هنگامی که همه این ابعاد در
کنار هم قرار گیرند ،دشمن میتواند
بخش��ی از مردم را در حوزههایی تحریک کرده
س��ازماندهی و آماده کند تا رو در روی پلیس و نظام
قرار گیرند».

خبر
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تهدیدات کالبدی یا زیرساختی
دکتر جاللی دسته سوم تهدیدات را کالبدی یا زیرساختی
عنوان کرده و گفت« :کارکرد اکثر سالحها و تجهیزات
جدید علیه زیرساختهاس��ت که دلیل آن این اس��ت
که زیرساختها به مردم خدمت و سرویس میدهند،
چنانچه زیرس��اختها از دس��ت حکومت خارج ش��ود،
حکومت برای تامین نیازهای مردم ناتوان میشود».
اصلیترین ماموریت نیروی انتظامی
رئی��س س��ازمان پدافن��د غیر عامل کش��ور اصلیترین
ماموری��ت نی��روی انتظام��ی از ب ُع��د پدافند غیر عامل را
تداوم برقراری امنیت برای کشور دانسته و گفت« :نیروی
انتظامی باید بتواند در شرایط خاص و بحران که الیههای
امنیتی تشدید میشوند امنیت را برقرار کند».
ماموریتهای دیگر نیروی انتظامی
وی ماموریتهای دیگر این نیرو را امنیت زیرساختها
(زیرساختها باید سالم باشند و سرویسدهی کنند)،
ماموری��ت تس��هیل عب��ور و م��رور اضطراری و عملیاتی
(نیروی انتظامی باید بتواند زیرساختهای عبور و مرور
مانند پلها را تحلیل ،و حیاتی ،حس��اس و مهم بودن
آن را بررسی کرده ،مصونسازی را انجام دهد) ،کمک
به اداره مردم در شرایط حساس( اداره مردم به عهده
دولت است) ،عملیات انتظامی پدافند تخصصی (یعنی
برای مقابله با تهدیدات تخصصی باید یک عملیات خاص
انتظامی اتفاق بیفتد) و ایجاد امنیت س��ایبری در بعد
زندگی مردم عنوان کرد.
استراتژیهای آمریکاییها توسعه رسانه خارج از کنترل
دولتها و عبور از مرزهای جغرافیایی و رسیدن مستقیم
به ذهن مردم با اس��تفاده از رس��انه اس��ت به ش��کلی که
بتوانند ذهن مردم را سازماندهی کرده و شکل دهد».
جنگ بیقاعده
وی گفت« :رویکرد بعدی در تهدیدات مردممحور ،این
اس��ت که پتانس��یل نارضایتی را به مردم منتقل کرده
عدم رضایت را تولید وآن را تقویت کرده تا به چالش
تبدی��ل ش��ود و م��ردم را ب��ا حکوم��ت درگیر کنند ،این

میش��ود ابزار اعمال فش��ار به حکومت که آمریکاییها
به آن «جنگ بیقاعده» میگویند و شامل حوزههای
فرهنگی ،الیههای امنیتی و الیههای اقتصادی است».
توجه به ابزار رسانه
رئیس س��ازمان پدافند غیر عامل کش��ور گفت« :ابزار
رسانه در اختیار دشمن امکان دسترسی دشمن را به
ذهن و فکر و باورهای مردم میدهد ،لذا نیروی انتظامی
که ماموریت برقراری نظم و امنیت در حوزههای مردم
را دارد ،باید به این ابزار توجه شود».

تهیه طرح پاسخ
دکتر جاللی در خاتمه گفت« :برای ایجاد آمادگیها در
نیروی انتظامی باید بتوانیم برای همه حوزهها «طرح
پاسخ» یا « طرح دفاعی» تهیه کرد سپس هماهنگی
و تصویب طرح در مراجع مربوطه انجام ش��ود .بعد به
س��راغ تجهی��زات و امکان��ات بروی��م و آنه��ا را در اختیار
تیمهای عملیاتی گذاش��ته ،س��پس آموزش و در انتها
تمرین و مانور صورت گیرد .و الزم است که مانورهای
نیروی انتظامی با مانورهای سازمان پدافند غیر عامل
هماهنگ شود».

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

اگر علمی و کارشناسی برخورد نکنیم تغییرات اقلیم سفره غذای مردم را می بلعد

تغییرات اقلیمی چالش جدید جهانی
محمدرضا اصغري /دكتراي بيماريهاي گياهي ،كارشناس خبره مسائل بینالمللي بهداشت گياهي سازمان حفظ نباتات
طبق ارزیابی س�ازمان خواروبار و کش�اورزی ملل متحد (فائو) برای س�ال  2050میالدی که جمعیت جهان به حدود  10میلیارد نفر میرس�د ،تولید
جهانی محصوالت کش�اورزی باید  60درصد نس�بت به تولید حال حاضر بیش�تر ش�ود تا امنیت غذایی این جمعیت کثیر با خطر مواجه نش�ود .از
طرفی ،بسیاری از منابع مورد نیاز برای امنیت غذایی پایدار تقریبا منبسط شده و چالشهای امنیت غذایی خصوصا در کشورهای در حال توسعه
رو به فزونی است .تغییرات اقلیمی نیز چالش جدید جهانی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور ما مورد بیتوجهی
مسئوالن و محققان مربوطه واقع شده است .تغییرات اقلیمی یا آب و هوایی ناشی از گرم شدن دمای کره زمین است .از تاریخ شروع ثبت دمای
کره زمین تا امروز ،گرمترین زمان ثبتش�ده بین دهه آخر قرن بیس�تم و دهه اول قرن بیس�ت و یکم بوده اس�ت .طبق گزارش س�ال  2001میالدی
پانل بین دولتی تغییرات اقلیمی ( )IPCC Intergovernmental Panel on Climate Changeبیش�ترین افزایش دمای کره زمین در  50س�ال گذش�ته
ناشی از فعالیتهای بشر بوده است.

افزای��شگرم��ایک��رهزمینبیش��تربهواس��طهافزایش
غلظت گازهای گلخانهای است .گازهای گلخانهای شامل
دیاکسید کربن ( ،)CO2متان ( ،)CH4اکسید نیتروژن
( )N2Oو کلرو فلورو کربن ( )CFCsهستند.
طبق پیشبینی تحلیلی  IPCCاگر در  100سال آتی
دمای کره زمین بیش از  2درجه سانتیگراد گرم شود،
آث��ارمنف��یای��نگرمای��شدامنتم��اممناطقجهانرا
دربرخواهدگرفت و بیشترین تاثیر آن بر ارگانیسمهای
زنده از جمله انسان و گیاه خواهد بود .نیرو و جنبشی
ک��هدرعقب��هتغیی��راتمف��رطاقلیمیوجوددارد،حتی
اگر گازهای گلخانهای به طرز قابلتوجهی کاهش یابند،
غیر قابل کنترل است.

امنیت غذایی
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تاثیر تغییرات اقلیمی
تغییراتاقلیمیازقبیلافزایشنامطلوبدما،بارندگیهای
ش��دید و بیرویه ،افزایش حداکثری رطوبت و گازهای
اتمس��فر،خشکس��الی،باالآمدنس��طحآبهایدریاهاو
اقیانوسها ،گرم ش��دن دمای آب اقیانوسها ،س��یل و
توفانهایبسیارشدیدازراههایمختلفوبامکانیسمهای
متفاوت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر وجوه مختلف
امنیت غذایی ضربههای شدید وارد میکنند بهویژه در
بخش کش��اورزی که منبع اصلی درآمد و اش��تغال 70
درصد مردم کمدرآمد جهان در مناطق روستایی است
و جان میلیونها نفر از ساکنان کره زمین را در معرض
خطر امنیت غذایی قرار میدهد.
بخش کشاورزی یا به عبارتی بخش مسئول تولید مواد
اولیه غذای مردم جهان ،آسیبپذیرترین بخش در مقابل

تغییرات اقلیمی است .این بخش هم در افزایش گازهای
گلخان��های (ح��دود 10-12درص��د از کل تولید گازهای
گلخان��های) و ه��م در تعدی��ل و تنظی��م تاثیرات مخرب
تغییرات اقلیمی نقش و سهم مهمی دارد.
در حال حاضر نهتنها س��هم و مقدار تاثیرات مس��تقیم
تغییرات اقلیمی بر تولیدات کشاورزی در مناطق مختلف
مش��خص نیس��ت ،بلکه س��هم فعالیتهای کشاورزی در
اندازه افزایش انتش��ار گازهای گلخانهای نیز نامش��خص
اس��ت بنابراین مش��خص کردن دقیق س��هم و میزان هر
یک در طرح سیاس��تها و اختصاص بودجه الزم برای
مقابله با تغییرات اقلیمی الزامی است.

شديد اين پديده در بخش كشاورزي ،هم امنيت غذايي
و هم نقش محوري كش��اورزي را در معيش��ت و توس��عه
بنيادي زندگي روستایيان با تهديد مواجه خواهد کرد.
تاثیر تغییرات اقلیمی در هر منطقهای متفاوت اس��ت؛
در مناطق در حال توسعه تاثیر بسیار وخیم و شدیدی
دارد ،بهرهوری و بازدهی کشاورزی دیم در این مناطق
تا  50درصد کاهش مییابد ،سطح آب شیرین در بستر
رودخانهها روند نزولی خواهد داشت ،سطح آب دریاها
باال میرود و سیل در مسیر رودخانهها افزایش مییابد.
نهایتا امنیت غذایی در این مناطق با چالش شدید مواجه
خواهد شد.

نقش گیاهان در مقابله با تغییرات اقلیمی
ازآنجای��یک��هگیاه��انمیتوانن��دنقشمهمیدرایجاد
یک بستر انطباقی با تغییرات اقلیمی داشته باشند و با
افزایش دانش و درک ما از آثار تغییرات اقلیم بر کشاورزی،
تنوع زیس��تی و کل اکوسیس��تم و اس��تفاده از این دانش
در جه��ت تولی��د ارق��ام گیاه��ی ب��ا جهندگی و مقاومت
بیشتر در مقابل خشکسالی ،مصرف بهینه آب ،افزایش
مقاومت نس��بت به آفات و بیماریها و تولید محصول
فراوان میتواند خسارات ناشی از پدیده تغییرات اقلیمی
را تعدیل و تنظیم کند.
مخاطرات و آثار منفي تغييرات اقليمي بر سيستمهاي
کشاورزی ،دامپروري و شيالت در دهههاي آتي افزايش
میيابد و بيش��ترين صدمه و خس��ارت آن به كش��ورهاي
كمدرآمد كه با كمبود زيرساختها و امكانات سازواري با
تغييرات اقليمي مواجه هستند ،وارد میشود .ضربههای

تاثیر تغییرات اقلیمی برکشاورزی
تغییرات اقلیمی بر فعالیتهای کشاورزی هم تاثیر منفی
وه��متاثی��رمثب��تدارد.ازطرف��ی،چ��ونه��ر 2جهت
منفی و مثبت تغییرات اقلیمی غیر قابل مهار هستند،
هر چه سریعتر بتوان این تغییرات را باور کرد ،سریعتر
میتوان موازین مناسب برای مقابله با تاثیرات منفی و
بهرهب��رداریحداکث��ریازآث��ارمثب��تآنتهیهوتدوین
کرد .زمانی میتوانیم درجهت متعادل کردن آثار منفی
تغیی��راتاقلیم��یاق��دامکنی��مکهبهاهمیتضربههای
ش��دید این تغییرات در بخش کش��اورزی آگاه باش��یم.
آگاهی کامل و چگونگی مقابله با س��ناریوی جدید باید
در اولویت سیاستهای راهبردی بخش کشاورزی قرار
گیرد .کشورهایی که به بهترین حالت با شرایط جدید
منطبق شوند ،سریعتر میتوانند سیستم کشاورزی خود
را پایدار و رقابتی کنند.

بخشکشاورزیبرایمواجهشدن
ظرفیتسازی
می و تعدیل و کاهش آثار بالقوه
با تغییرات اقلی
آن در حوز ههای زیر الزامی است:
منفی
لیل و بررسی و شناسایی نقاط حاد
• تح
رچگ��یسیس��ت مهایپیشبین��یو
•اص�لاحویکپا
پیشآگاهی آب و هوا
عالمخطروهشدارزودهنگامدرشرایط
•سیست مهایا
وخیم آب و هوایی
��ب احتمال خطر مصیبت و بالهای
• بررس��ی مناس
گی کامل در برابر احتمال وقوع آنها و
طبیعی و آماد
کهای اجتماعی
برنام ههای کم 
در مناطق روستایی ،بیمه محصوالت
• سرمایهگذاری
زش و تش��ویق کش��اورزان در جهت
کش��اورزی ،آمو
رین سیستم کشت و کار و استفاده
بهکارگیری بهت
نهای زراعی
از زمی 
کمبود آب و سیست مهای حفاظت
• اصالح و بهبود
منابع طبیعی
فاده مجدد از آب آبیاری مزارع و باغات
• است
نهای زراعی
• جلوگیری از شورهزار شدن زمی 
استفاده بهینه از منابع آب و آبیاری
• افزایش میزان
وی کشت برای محصوالت مختلف
• تغییر الگ
نهای کش��اورزی و جلوگیری
• اصالح مدیریت زمی 
از فرسایش خاک
س��ت مهای ش��بکه مراقب��ت از آف��ات و
• اص�لاح سی
هیوپیشآگاهیازشیوعاحتمالیآنها
یهایگیا
بیمار 

چالشهای بخش کشاورزی
چالش حال حاضر بخش کشاورزی همه کشورها تالش
در جهت تعدیل و تنظیم آثار منفی تغییرات اقلیمی و
استفاده حداکثری از آثار مثبت آن برای بیشترین تولید
بدون ضربه به پایداری و توسعه کشاورزی و امنیت غذایی
است .برای استحکام و بهینهسازی زیرساختهایی که
برای انطباق با تغییرات اقلیمی الزم و ضروری اس��ت،
سیس��تمهای حال حاضر کش��ت و زراعت محصوالت و
تولیدات کشاورزی باید متحمل دگرگونی و تغییر شکل
اساسی شوند .این چالش به مراتب برای کشورهای در
حال توسعه حادتر و سختتر است چون عالوه بر اینکه
بیش��تر در معرض آثار منفی تغییرات اقلیمی هس��تند،
ساختار قانونی ،مدیریتی و حقوقی ضعیفی نیز دارند.
دگرگونی سیستمهای تولید کشاورزی به بودجه کالن
نیاز دارد .بودجه حال حاضر مقابله با تهدیدات زیستی
کشورهای جهان به هیچ وجه کافی نیست .در اجالس
اخی��ر IPCCدر ژانوی��ه 2016در پاری��س اع�لام ش��د

ساالنه به  100میلیارد دالر برای کمک به کشورهای در
حال توسعه برای دگرگونی سیستمهای تولید کشاورزی
جهت منطبق شدن و سازگاری با تغییرات اقلیمی پیش
رو نیاز است.
لزوم هوشیاری مسئوالن بخش کشاورزی
مسئوالن بخش کشاورزی کشور باید با آگاهی و هوشیاری
در لح��اظک��ردنبخ��شکش��اورزیدر ردیف تخصیص
بودجههای کالن و همچنین استفاده حداکثری از بودجه
و برنام��ه کمکه��ای فن��ی جهانی ،ب��رای تغییر بنیادی
سیس��تمهای حال حاضر تولید محصوالت کش��اورزی
به سیس��تمهایی که بدون ضربه زدن و تاثیر منفی در
امنیت غذایی پایدار بتوانند با آثار شدید تغییرات اقلیمی
مقابله کنند ،کوتاهی و غفلت نکنند .در غیر این صورت،
پیامدهای وخیم و خطرناکی برای امنیت غذایی و توسعه
پایدار کشاورزی کشور در پیش خواهد بود.
نقشوفعالیتوزارتجهادكشاورزيدرمجامعبينالمللي

امنیت غذایی
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مرتبط با پديده تغييرات اقليمي بسيار كمرنگ ،كماهميت
و ضعيف اس��ت و هيچ نش��انهاي از مديريت و روحيه
جهادي براي آمادگی و مقابله با مهمترين چالش جهانی
زيستي در این نهاد مشاهده نمیشود .در حالي كه بخش
كشاورزي نهتنها آسيبپذيرترين بخش تغييرات اقليمي
است ،بلكه مهمترين بخش براي مقابله با اين پديده و
به حداقل رساندن آثار منفي آن نيز است.
وزارت جهاد كشاورزي بايد بدون اتالف وقت سياستها
و برنامههاي راهبردي منطبق کردن سیستمهای تولید با
پديده تغييرات اقليمي و به حداقل رساندن آثار منفي و
استفاده حداكثري از جوانب مثبت اين پديده را بهطور
جدي تهيه و تدوين کند.
همكاري و نقش كليدي و محوري متخصصان و محققان
باتجربهداخليوخارجيوتخصيصبودجهكالنوحداكثر
استفاده از منابع مالي بينالمللي براي مديريت درست
بزرگترين تهديد زيستي امنيت غذايي و امنيت زيست
محيطي كشور در آيندهاي نهچندان دور الزامي است.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

تشكر ويژه از جناب آقاي مهندس بيژن اباذريان
استاد گرانقدر كه بدون راهنمايي هاي ارزشمند در
انتخاب مطالب و زحمت ويرايش آنها چاپ مطالب
اينجانب در مجله پدافند زيستي امكان پذير نبود.
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

منابع طبیعی تجدیدشونده بستر رشد و توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی هستند

منابعطبیعی؛سرمایهپدافندزیستی
دکتر علیاکبر تجلی/دانشیار دانشگاه
منابع طبیعی تجدیدشونده بستر رشد و توسعه کشور در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی هستند و نقش مهمی در امنیت غذایی و سالمت جامعه
دارند .امروزه تخریب منابع طبیعی یکی از جدیترین و مهمترین چالشهای برنامههای توس�عه در جهان اس�ت .این مس�اله عمدتا بهدلیل نظام
س�رمایهداری حاکم بر جهان اس�ت که فقط س�عی در بهرهبرداری هر چه بیش�تر از منابع و به دس�ت آوردن س�ودهای کالن و آنی دارد .در این میان
کشورهای در حال توسعه نیز صرفا با هدف رشد و پیشرفت بیشتر و بدون داشتن برنامههای توسعه پایدار و مدیریت درست و بیتوجهی به خطرات
ناشی از فشار بیش از حد به منابع طبیعی به این مساله دامن میزنند .در صورتی که باید توجه کرد منابع فعلی فقط مختص نسل حاضر نیست و
به آیندگان نیز تعلق دارد .از طرفی ،تخریب این منابع منجر به واکنش قهرآمیز طبیعت خواهد شد که نمونه آن را در افزایش سیالبهای مخرب،
کاهش حاصلخیزی خاک و به تبع آن اس�تفاده از کودهای ش�یمیایی و بروز انواع بیماریها در انس�انها ،فرس�ایش خاک و کاهش ذخایر آبی ش�اهد
هستیم که عمال این بحرانها آغاز شده و با آن مواجه شدهایم .در این مقاله سعی شده حتیاالمکان به دور از اصطالحات تخصصی و به زبان ساده و
مختصر به تعریف و مشخص کردن جایگاه و کارکردهای منابع طبیعی-مراتع بپردازیم و در مورد نقش این منابع در امنیت زیستی جامعه بحث کنیم.

منابع طبیعی

منابع طبیعی تجدیدش��ونده منابع و ذخایری هس��تند
که انسان در پیدایش آنها هیچگونه دخالتی ندارد واگر
بهطور درس��ت از آنها بهرهبرداری ش��ود هیچوقت تمام
یا غیر قابل بهرهبرداری نمیش��وند .مراتع بخش��ی از
منابع طبیعی هستند که به صورت اکوسیستمهایی از
پوششهای گیاهی طبیعی کارکردهای بسیار مهمی در
زندگی انسانها و جوامع بشری دارند .اگر مساحت
کش��ور را  160میلی��ون هکت��ار در نظ��ر بگیریم
طبق آخرین آمار س��ازمان جنگلها و مراتع
و آبخیزداری مساحت مراتع کشور بیش از
 80میلیون هکتار است .به عبارت دیگر،
بیش از  50درصد مساحت کشور عزیزمان
را اکوسیستمهای مرتعی تشکیل میدهد
که در صورت تخریب نکردن آنها و باقی
ماندن به همان صورت طبیعی و خدادادی
کارکردهای بسیار مهمی در زندگی انسان
دارند .بخشی از این کارکردها عبارتند از:

•

افزایش نفوذپذیری خاک و در نتیجه ذخیره
هر چه بیش��تر بارشهای طبیعی داخل خاک و
تغذیه هر چه بیشتر سفرههای آبهای زیرزمینی و
جلوگیری از سیالبها ،در این زمینه نتایج تحقیقات
متعدد نش��ان داده یک جامعه گیاهی طبیعی بدون
تخری��ب حداکث��ر  10درص��د از می��زان بارشه��ا را به
صورت س��یالب از خود عبور میدهد و بقیه بارش را
در خاک نفوذ میدهد و سفرههای آبهای زیرزمینی را
تغذیه میکند .در صورتی که اگر همین پوشش گیاهی
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تخریب شود حداقل بیش از  30درصد بارشها به صورت
س��یالب در س��طح خاک حرکت میکند و از دس��ترس
خارج میشود .آمارهای متعددی نشان میدهند تعداد
سیالبها در سالهای اخیر به نحو چشمگیری افزایش

پیدا کرده ،چنانچه از  421مورد س��یل اتفاق افتاده از
س��ال  1330تا س��ال  1380نزدیک به  74درصد آن
تنها مربوط به  20س��ال اخیر ( )1360-1380اس��ت.
همزمان باید توجه داش��ت مس��احت جنگلهای شمال

طی  30س��ال گذش��ته  22درصد کاهش یافته که 17
درصد آن مربوط به  20سال اخیر ( )1360-1380است.
• جلوگی�ری از کاه�ش حاصلخی�زی خ�اک و در
نتیجه کاهش استفاده از کودهای شیمیایی :نتایج
مطالعات متعدد نشان داده در یک اکوسیستم طبیعی
و تخریب نش��ده میزان شس��ته ش��دن عناصر نیتروژن،
پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و گوگرد به ترتیب ،85/7 ،2/9
 94/6 ،414/8و  126/6کیلوگرم ،در هکتار در س��ال
اس��ت ،در صورتی که تخریب پوش��ش گیاهی منجر به
شس��ته ش��دن و ه��در رفت��ن ای��ن عناصر ب��ه ترتیب به
می��زان  118/8 ،640 ،99/8 ،79و  150/9کیلوگ��رم
در هکتار در سال است .واضح است کاهش این عناصر
س��بب فقر و کاهش حاصلخیزی خاک میش��ود و به
تبع آن کش��اورز مجبور به اس��تفاده هر چه بیش��تر از
کودهای ش��یمیایی میش��ود که این عناصر غیرطبیعی
شیمیایی توسط محصوالت کشاورزی تولید شده وارد
بدن انسان میشود و بهدلیل دفع نشدن و تجمع در بدن
انواع بیماریهای کشنده را در انسان ایجاد میکند .در
این میان واژه سونامی سرطان که این روزها به گوش
میخورد قابل تامل است.
• جلوگی�ری از فرس�ایش و ه�در رفت�ن خ�اک:
وجود پوش��ش گیاهی طبیعی در س��طح خاک از حمل
و فرسایش خاک چه با آب و چه با باد جلوگیری میکند.
مطالعات نشان دادهاند در شرایط طبیعی و تخریبنشده
اکوسیستمهای مرتعی میزان خاک فرسایشیافته 85
درصد تن در هکتار در سال است و این رقم در مراتع

تخریبشده توسط انسان و بدون پوشش گیاهی حدود
 100تن در هکتار در سال است .در این مورد وجود گرد
و غبارهای مکرر در سالهای اخیر در کشور که منشاء
داخلی دارند باید بسیار مورد توجه قرار گیرد که ناشی از
تخریب پوشش گیاهی مراتع است .همچنین باید توجه
داشت میزان فرسایش خاک در ایران یکی از باالترین
ارقام است-حدود  2میلیارد تن در سال -و از آنجایی که
به ازای هر تن فرسایش خاک  28دالر خسارت برآورد
میکنند  56میلیارد دالر در س��ال خس��ارت به کش��ور
وارد میشود .همچنین ذکر این نکته ضروری است که
خاک حاصلخیز و قابل زراعت حدود  20سانتیمتری
اول خاک است که با از بین رفتن آن با آب یا باد عمال
خاک زراعی این س��رمایه خدادادی را با دس��ت خود از
بین بردهایم .س��رمایه و نعمتی که کش��ورهای بس��یاری
دنبال آن هستند و حتی حاضرند آن را خریداری کنند.
این اکوسیستمها –مراتع -همچنین کارکردهای بسیار
بیشتری مانند یک بانک ژنتیک بینظیر ،گیاهان دارویی
و صنعتی ،اکوتوریسم ،زیستگاه حیاتوحش و ...را دارند
که انشاا ...بعدا به آنها پرداخته خواهد شد.
چالشها
همانگونه که اش��اره ش��د طبق آخرین آمار س��ازمان
جنگلها و مراتع و آبخیزداری (س��ال  )1383س��طح
مراتع کشور در حال حاضر  86/1میلیون هکتار است.
در صورتی که طبق آمار همین سازمان در سال ،1346
س��طح مراتع بالغ بر  100میلیون هکتار ( 19میلیون
هکتار مراتع با وضعیت خوب 25 ،میلیون هکتار مراتع

بایدتوجهداش��تمیزانفرس��ایش
خ��اکدرای��رانیک��یازباالتری��ن
ارقام است-حدود  2میلیارد تن در
س��ال -و از آنجایی که به ازای هر
تن فرسایش خاک  28دالر خسارت
برآورد میکنند  56میلیارد دالر در
یشود
سال خسارت به کشور وارد م 

با وضعیت متوسط 56 ،میلیون هکتار مراتع با وضعیت
فقیر تا خیلی فقیر) بوده و در سال  1374سطح مراتع
 90میلیون هکتار ( 9/3میلیون هکتار مراتع با وضعیت
خوب 37/3 ،میلیون هکتار مراتع با وضعیت متوس��ط
تا فقیر و  43/3میلیون هکتار مراتع با وضعیت فقیر تا
خیلی فقیر) بوده است .این آمار نشان میدهد در یک
دوره  37ساله ( 14 )1346-1383میلیون هکتار یعنی
حداقل ساالنه حدود  370هزار هکتار یا به عبارت دیگر
هر  3س��ال بیش از یک میلیون هکتار از مراتع از بین
رفته است .همچنین کیفیت مراتع نیز به شدت از مراتع
با وضعیت خوب به س��مت مراتع با وضعیت متوس��ط و
ضعی��ف گرای��ش پی��دا کرده که کارکردهای حیاتی این
اکوسیستمها را که به آنها اشاره شده متاثر میکند.
وجود تعداد زیاد دام مازاد بر ظرفیت مراتع یکی دیگر
از چالشها و مش��کالت این اکوسیستمهاس��ت .طبق
آمار س��ازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری ،از س��ال
 1360تا سال  1377جمعیت دام سبک کشور تقریبا
 2برابر ش��ده اس��ت( .در س��ال  1360حدود  43میلیون
و در سال  1377حدود  81میلیون واحد دامی) اگرچه
سرانه مصرف گوشت قرمز اندکی نیز کاهش یافته است.
(البته در این مورد باید به افزایش جمعیت کش��ور نیز
توجه شود ).این آمار نشان ميدهد میزان فشار دام بر
مراتع طی  17س��ال  2برابر ش��ده در صورتی که مراتع
طی این سالها هیچگونه توسعهای نیافتهاند و در برابر
این تخریب و فشار تاثیر مثبتی در مصرف گوشت قرمز
کش��ور نداش��تهاند .در حقیقت ،با افزایش جمعیت دام
کیفیت دامها از نظر وزن الش��ه پایین آمده که مس��اله
بسیار مهمی در تخریب مراتع و جنگلهاست .از مشکالت
و چالشه��ای دیگ��ری ک��ه در تخری��ب منابع طبیعی و
مرات��ع نق��ش دارن��د میتوان ب��ه بهرهبرداری بیرویه از
گیاهانداروییوصنعتی،جنگلزدایی،فعالیتهای
کشاورزی غیراصولی و توسع ه صنعتی نام برد
که همگی در جای خود حائز اهمیت هستند.

منابع طبیعی
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وظایف
با توجه به نقش منابع طبیعی در سالمت
و امنیت زیس��تی کش��ور و وظیفه پدافند
زیس��تی مبنی بر حفاظت و مصونس��ازی
مناب��ع مل��ی در براب��ر تهدیدات زیس��تی و
مدیریت بحرانهای زیستی و کاهش آثار و
عواقب آن ،الزم است آحاد جامعه بهطور عام از
نقش و اهمیت این منابع آگاه شوند و آموزشهای
الزم برای حفظ و نگهداری منابع طبیعی در سطوح
مختلف جامعه از طریق رسانههای مختلف ،آموزش و
پرورش و دانشگاهها داده شود .همچنین پایش و رصد
دقیقی از نتایج برنامههای توسعهای دستگاههای ذیربط
در جهت میزان توس��عه منابع طبیعی یا جلوگیری از
تخریب آن انجام گیرد و نقاط قوت و ضعف برنامههای
توس��عهای آش��کار ش��ود و در صورت ضرورت اصالحات
الزم انجام گیرد.
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آنفلوانزايفوقحادپرندگان،مهمترینتهدیدصنعتطیوردرسراسردنیا

اپيدميولوژيبيماريآنفلوانزا
دکتر محمدحسین فالح/دامپزشک،اپیدمیولوژیست
آنفلوانزای پرندگان ،یک بیماری ویروسی جدی و بسیار عفونی ماکیان ،بوقلمونها و بسیاری دیگر از پرندگان است که توسط تیپهای مختلف ویروس
آنفلوانزای نوع  Aایجاد میشود .عفونت ناشی از این ویروسها ممکن است به پستانداران و بهخصوص انسانها گسترش یابد .عامل بيماري ويروسي
از خانواده ارتوميكسوويريده ،داراي  9تحت تيپ  Hو  16تحت تيپ  Nاست .ویروسهای آنفلوانزا به  2گروه دارای بیماریزایی پایین ( )LPAIو بسیار
بیماریزا ( )HPAIتقسیمبندی میشوند و تاکنون تمامی موارد آنفلوانزای فوقحاد در دنیا در اثر ویروسهای دارای بیماریزایی باال و از  2تحت تیپ
 H5و  H7ایجاد شدهاند .آنفلوانزای فوقحاد بهدلیل مرگ و مير باال در پرندگان ،هزینههای کنترل بیماری ،اهمیت بیماری از جنبه بهداشت عمومی
و آثار منفی بر تجارت (توقف صادرات در صورت بروز بیماری) یکی از مهمترین بیماریهای صنعت طیور اس�ت و در صورت بروز بیماری و تش�ديد
همهگيري و عدم كنترل ،امنيت غذايي جامعه را نیز به چالش میکشد و خسارتهاي زياد و جبرانناپذيری به صنعت طيور كشورها وارد میکند .این
بیماری از جمله بیماریهای مشترک است که در صورت انتقال انسان به انسان نیز موجب مرگ و میر باال در مبتالیان میشود.
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مخزن بيماري ،پرندگان آبزي مهاجر از جمله اردكسانان
و پرندگان س��احلزي هس��تند و س��اير طيور از جمله
ماكيان بهعنوان ميزبان نقش مهمي در بقا و گسترش
بيماري دارند .دوره كمون بيماري از چند ساعت تا 3
روز در سطح انفرادي و تا  14روز در سطح گله است.
وي��روس بق��اي خ��ود را ب��ا انتقال موفق از ميزبان آلوده
به ميزبان حس��اس حفظ ميكند و ش��رايط محيطي
نقش بسيار مهمي در اين انتقال و بقاي ويروس دارد.
وضعيتهاي مرطوب و سرد بهترين شرايط براي بقاي
عامل بیماري هستند و در موفوع ،شرایط دمايی مناسب
و رطوبت باال تا  105روز زنده ميماند.
راه ورود ويروس به بدن پرندگان ،تنفس است و بعد
از تكثير ويروس در بدن پرنده از بيني ،دهان ،ملتحمه،
كلواك ،اپيدرم (پره فوليكولهاي پر و غدد عرق) پرنده
مبتال دفع میشود .ویروس از ترشحات بيني و مدفوع
پرنده مبتال که بهعنوان منبع اصلي ويروسي بوده ،دفع
میش��ود و ويروس موجود در اين مواد بقاي بيش��تري
در محي��ط دارد .وي��روس در تجهي��زات مرغداري تا 72
ساعت زنده ميماند.
اصليترين روش انتقال بيماري به مزارع ،از راه مدفوع
آلوده است و انتقال بیماری از يك پرنده به پرنده ديگر
از طريق تماس مستقيم پرنده آلوده با پرنده حساس ،يا
تماس غيرمستقيم از طريق ريز قطرهها ،وسايل آلوده،
لباس و كفش افراد است.
مهمترين منابع انتقال بيماري به فارمها و طيور بومي،
از طري��ق پرن��دگان مهاج��ر آبزي ،پرندگان آبزي بومي،
طيور آلوده بومي ،انتقال توس��ط انس��ان ،وس��ايل نقليه،
تجهيزات ،جوندگان ،مگسها ،پشهها ،پرندگان آزادپرواز

و در غلظ��ت ب��االي وي��روس از طري��ق ب��اد ( حداكثر تا
 )km 1است.
مهمترين راههاي گسترش بيماري بين كشورها جابجايي
پرندگان مهاجر ،جابجايي پرندگان آلوده و محصوالت
آنها بين كش��ورها و انتقال پرندگان وحش��ي شكارش��ده
است اما در اكثر موارد تشخيص راه دقيق ورود بيماري
به كشورها به علت وجود پرندگان مهاجر ،حمل و نقل
غيرقانون��ي پرن��دگان ،تاخي��ر در گزارش كانونها و عدم
شناسايي اولين طغيانهاي بيماري وجود ندارد.
نش��انههای بيماري نيز بس��يار متنوع هس��تند و به گونه
پرن��ده مبت�لا ،س��ن ،عوام��ل محيطي ،جنس ويروس و
عفونتهاي همزمان و سایر عوامل بستگی دارد .نشانهها
ممكن است باعث بروز عوارض در دستگاههاي تنفس،
گوارش ،توليدمثل يا سيس��تم عصبي ش��ود .مهمترین
نشانههاي بيماري شامل سيانوزه شدن تاج و ریش پرنده
و خونریزی ساق پاست .در مواردي نيز بيماري بسيار
حاد و ناگهاني اس��ت و پرندگان بدون بروز نش��انههاي
قبلي ميميرند در حالي كه در پرندگان آبزی و مخصوصا
اردكهای بالغ که مخزن اصلی بیماری هستند ،ممکن
اس��ت هيچ نش��اني آش��كاري مش��اهده نشود .در طیور
بومی و صنعتی بیماری تا صددرصد موجب مرگومیر
پرندگان میشود.
نکت��ه مه��م و قابلتوج��ه در خص��وص این بیماری این
اس��ت که در صورت بروز بیماری در یک کش��ور ،برای
کنترل بیماری باید کلیه پرندگان مبتال و پرندگانی که
در معرض خطر قرار دارند ،معدوم شوند تا از گسترش
بیم��اری جلوگی��ری ش��ود که ای��ن کار هزینه زیادی را
به کشورهای درگیر تحمیل خواهد کرد ،ضمن اینکه

آث��ارمنف��یزی��ادیب��رتجارتطیوروفرآوردههایآنها
خواهد داشت.
اهمیت بیماری در کشور
کشورمایکیازبزرگترینکشورهایتولیدکنندهگوشت
مرغ در دنیاست و این صنعت بهعنوان یکی از مهمترین
صنایع بخش کشاورزی از نظر سرمایهگذاری و اشتغال
مطرح است .از طرفی ،کشور ما ضمن اینکه در مسیر
مهاجرت پرندگان مهاجر قرار دارد ،هر س��اله پذیرای
میلیونه��ا قطع��ه از ای��ن پرندگان مهاجر بهخصوص در
اس��تانهای ش��مالی کشور است .در استانهای شمالی
بیش��ترین واحدهای صنعتی طیور کش��ور قرار دارند و
بهخصوص استان مازندران در این زمینه اهمیت ویژهای
دارد چراکه از طرفی بیشترین مزارع پرورش طیور کشور
در این استان قرار دارد و همچنین پرورش طیور بومی
و بهخصوص اردک و غاز که مخازن اصلی این بیماری
نیز هستند در این استان رونق ویژهای دارد .عالوه بر
این ،بیش��تر حجم ورود پرندگان مهاجر به کش��ور نیز
وارد این اس��تان و بهخصوص شهرس��تان فریدونکنار
میش��ود .صید و ش��کار پرندگان مهاجر و عرضه آنها
نیز یکی از منابع درآمد مردم این اس��تان اس��ت که
ای��ن پرن��دگان در بازاره��ای فروش پرندگان زنده عرضه
میشوند و از آنجا به سایر مناطق استان و حتی سایر
اس��تانهای کش��ور منتقل خواهند ش��د .تعدد بازارهای
فروش پرندگان در این استان و تماس مستقیم پرندگان
صیدش��ده با طیور بومی عرضهش��ده و بهخصوص انواع
اردکسانان بومی در این بازارها موجب انتقال آلودگی
احتمالی از پرندگان مهاجر صیدشده به آنها میشود و
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چند نکته درباره آنفلوآنزاي مرغي
اري را براي انس��ان خطرناك ميكند،
آنچه اين بيم
وس آن به شكلي دچار جهش ژنتيكي
اينست كه وير
شود كه بتواند از انساني به انسان ديگر
و تغيير رفتار
نتيجه اين امر ،شيوع بيماري بسيار
منتقل شود .در
شد .خطرناكتر از اين وضعيت آنست
گسترده خواهد
بتواند فردي را آلوده كند كه همزمان
كه ويروس مرغي
والنزاي انساني مبتالست .در صورتي
به بيماري آنف
سهاي مرغي و انساني در اين شرايط
نهاي ويرو 
كه ژ 
كيب ش��وند ويروس ميتواند از فردي
با يكديگر تر
تقل شود و در نتيجه يك آنفوالنزاي
به فرد ديگر من
خواهد ش��د .تقريبا هيچ فردي به
عال مگير ش��ايع
رابر ويروس جديد مصونيت نخواهد
طور طبيعي در ب
كه اين ويروس ميتواند ظرف  6ماه
داشت .در حالي
يداند ما
مناطق جهان برسد .هيچ كس نم 
به همه
اين اپيدمي احتمالي جهاني نزديك
چقدر به زمان
اري از دانشمندان ميگويند كه ما
هستيم ،اما بسي
يرسد
خواهيم رسيد ،چرا كه به نظر م 
به اين نقطه
لهاي  25ساله به وقوع
همهگيري آنفوالنزا در سيك 
رين دوره آن در س��ال  1968بوده
يپيوندند و آخ
م
گرانيها را در اين اواخر بيشتر كرده
است .آنچه ن
والنزاي مرغي آلوده كردن پستانداران
اينست كه آنف
گها و ببرها را آغاز كرده است .يك
را از جمله پلن
آزمايش��گاهي نش��ان داد كه ويروس
بررس��ي اخير
رغي ميتواند در ميان گربهها نيز رد و
آنفوالنزاي م
نين اين ويروس توانسته اردكها را
بدل شود .همچ
اري و عالئم ظاهري آن آلوده كند.
بدون بروز بيم
آلودگي مرغداران را افزايش ميدهد.
اين امر خطر
بيماري بايد يادآور شد كه ابتدا با
در مورد عالئم
يشود.
يف ،سردرد و درد مفاصل آغاز م 
يك تب خف

س��بب گس��ترش عفونت و بیماری خواهد ش��د بنابراین
ای��ن بازاره��ا نق��ش مهمی در گس��ترش و اپیدمیولوژی
این بیماری در کشور دارند.
در مورد طیور صنعتی نیز در تمام دنیا مزارع پرورش
بوقلمون و طیور تخمگذار بیش��ترین گزارش بیماری
را داش��تهاند .ب��ا توج��ه به اینک��ه مزارع طیور تخمگذار
در کشور ما توسعه زیادی دارد و سطح بهداشتی این
مزارع از نظر بهداش��تی در درجه پایینی اس��ت ،این
گروه از طیور در معرض بیشترین تهدید قرار دارند.
در س��الهای  2015و  2016حدود  55کش��ور این
بیماری را به س��ازمان بهداش��ت جهانی دام ()OIE
گزارش کردهاند که کش��ور ما هم بیماری را در طیور
بومی یک روستا در مازندران گزارش کرده است.
پیشگیری و کنترل بیماری
مهمتری��ن راه کنت��رل بیم��اری ،معدومس��ازی و اعمال
شرایط قرنطینهای (ممنوعیت حمل و نقل طیور زنده)
اس��ت .ب��ه همی��ن دلیل اولي��ن قدم در کنترل بیماری،
گزارشدهی سریع و به موقع آن است .به بیان دیگر،
کنت��رل موف��ق بیم��اری در گرو تش��خیص اولین موارد
بیماری اس��ت تا با انجام اقدامات مناس��ب (از جمله
معدوم کردن جمعیت مبتال و در معرض خطر ،اعمال
ضوابط قرنطینهای و انجام مراقبت فعال در محدودههای
بیماری) بتوان از گسترش بیماری جلوگیری کرد .در
این خصوص نقش پرورشدهندگان و کلینیسینهای
بخش خصوصی که در تماس با پرورشدهندگان هستند
و گزارشه��ای بیم��اری ب��رای درمان به آنها ارجاع داده

میشود ،در اطالعرسانی این گروه به مسئوالن اهمیت
وی��ژهای دارد بنابرای��ن آم��وزش و توجیه این گروه تاثیر
بسزایی در هشدار سریع و اطالعرسانی به موقع بیماری
خواهد داشت.
از طرفی ،گزارش اولين كانون بيماري به تعيين منشاء
بيماري كمك زيادي میكند بهطوري كه اگر اطالعات
دقيق و درستی از اولين مورد بيماري به مسئوالن برسد،
با رديابي عوامل موثر در انتقال بيماري میتوان منشاء
آن را شناخت و بیماری را به سرعت کنترل کرد.
فهرست منابع:

1- Y. M. Saif, Diseases of Poultry, 2013, 13th Edition, Blackwell
Publishing Ltd, P:181-213.
2- OIE. Terrestrial Manual 2012. 7th Edition,Manual of Diagnostic Testsand Vaccinesfor Terrestrial Animals 2013. Chapter 2.3.4.
Avian Influenza. NB: Version Adopted By The World Assembly
Of Delegates Of The OIE In May 2012.
3- OIE. Terrestrial Animal Health Code. 22nd Edition, 2013. Volume
II. Recommendations applicable to OIE listed diseases and other
diseases of importance to international trade. Chapter 10.4. Infection
with Avian Influenza Viruses.
4- OFFLU Strategy Document Or Surveillance And Monitoring Of
Influenzas In Animals. Available At Www.Fao.Org
5- EC (2010a) Commission Decision 2011/367/EU of 25 June 2010
on the implementation by Member States of surveillance programmes
for avian influenza in poultry and wild birds, Official Journal of the
European Union, L 166, 1.7.2010, p. 22.
6- FAO Expert Meeting On Surveillance and Diagnosis of Avian
Influenza in Asia, Bangkok, 21–23 July 2004.Guiding Principles
For Highly Pathogenic Avian Influenza Surveillance And Diagnostic
Networks In Asia.
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گفتوگوبادکترآرشسیفی،عضوهیاتعلمیگروهبیماریهایعفونیدانشگاهعلومپزشکیتهران

خطراتپسماندهایبیمارستانی
اشرف خالقی /کارشناس وزارت آموزش و پرورش

مدیریت دفع زباله های عفونی و بیمارس�تانی از مهمترین معضالت شهرنش�ینی اس�ت که اگر درس�ت و اصولی انجام نش�ود تبدیل به تهدیدی جدی
برای سالمت عمومی خواهد شد .طبق آمار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیمارستانهای کشور به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید
پسمانده�ای بیمارستان�ی روزان�ه 400ت�ن پسمان�د تولی�د م�ی کنن�د .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده« 11ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ» ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه�ای
وﯾﮋه و زﺑﺎﻟﻪ های ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ های ﻋﻔﻮﻧﯽ پرخطر از زباله های عادی اقدام کنند .برای بررسی چالشها و اهمیت
پسماندهای بیمارستانی از دیدگاه پدافند غیرعامل با دکتر آرش سیفی ،گفتوگو کرده ایم.

? منظور از پسماندهای بیمارستانی چیست؟
پسماندهای بیمارستانی در معنای وسیعتر آن ،به تمامی
زبالههایی گفته میش��ود که در بیمارس��تانها ،مراکز
بهداش��تی-درمانی از جمله درمانگاهها و حتی مطبها،
آزمایشگاههایپزشکیومراکزیازاینقبیلتولیدمیشود.

طبق گزارش س��ازمان بهداش��ت جهانی ( ،)WHOتولید
روزانه زباله بیمارستانی خطرناک به ازای هر تخت بستری
در کشورهای توسعهیافته  500گرم و در کشورهای فقیر
در اصل  200گرم است ولی با توجه به اینکه در کشورهای
فقیر زبالههای خطرناک و غیرخطرناک درست تفکیک
نمیشوند ،این میزان عمال بسیار باالتر میرود .در ایران
آمارها برحس��ب نوع بیمارس��تان و نوع بخشها متفاوت
اس��ت ولی کل تولید روزانه زباله بیمارس��تانی در کش��ور
 300-500تن تخمین زده شده که از این میزان 50-100
تن عفونی و خطرناک برآورد شده است.

انسان

? اهمیت پسماندهای بیمارستانی در چیست؟
اینپسماندهاعالوهبرزبالههایمعمولی،حاویموادعفونی،
مواد شیمیایی ،مواد زائد پاتولوژیک ،مواد زائد رادیواکتیو،
تهمانده داروها ،و ...است ،در نتیجه زیانآور و خطرناک
هستند .شیوه جمعآوری و دفع این نوع پسماند با
? نح�وه برخ�ورد ب�ا پس�ماندهای
پسماندهایشهریوخانگیتفاوت
بیمارستانی چگونه باید باشد؟
زیادی دارد و رعایت نکردن اصول
جم��عآوری و دف��ع درس��ت
استاندارددراین زمینهباعثازدیاد
پدافندغیرعامل
پسماندهایبیمارستانیفرایندی
وشیوعانواعبیماریهایخطرناک
حالتپیشگیرانهدارد
اس��ت که در محدود کردن و
و مسری میشود و تهدیدی جدی
و در این حوزه ،حفاظت
مردم در مقابل تهاجم
کنت��رل انتش��ار م��واد مضر و
برایسالمتانسانومحیطزیست
از جملهبیماریهای
عفونتهای بیمارس��تانی ،هم
است.
میکروبی ،مواد زیانآور
داخل بیمارستان و هم بیرون
شیمیایی و رادیواکتیو را
از آن و در سطح جامعه بسیار
? آماره�ای جهان�یو ای�ران
دارد
برعهده
موثر است.
در زمینه تولید این پس�ماندها
ش��یوه درس��ت برخ��ورد ب��ا
چگونه است؟

پس��ماندهایبیمارس��تانیدراس��تانداردهایناظ��رب��ر
بهداش��ت محی��ط و حفاظ��ت محیطزیس��ت از قبی��ل
استاندارد )EPA) Environmental Protection Agency
و دس��تورالعملهای س��ازمان بهداش��ت جهان��ی
و)CDC ) CentersforDiseaseControland Prevention
ارائه شده است .همچنین در کشور ما دستورالعملهای
الزم توسط وزارت بهداشت و همچنین آییننامه مدیریت
زبالههایبیمارستانیتوسطشهرداریتدوینوپیادهسازی
شده است.
? چه چالشهایی در این زمینه مطرح است؟
سازمانهایمدیریتپسماندگاهیازتفکیکپسماندهای
عفونی از عادی اطمینان ندارند و ناچار همه پسماندهای
بیمارس��تانی را عفون��ی تلق��ی میکنن��د ،در حالی که در
صورتتفکیکمناسبپسماندهایبیمارستانیحدودا80
درصد پسماندها عادی است (بهعنوان مثال پسماندهای
حاصل از قسمتهای اداری و آشپزخانه) و فقط  15درصد
پس��ماندها عفونی و بیماریزا اس��ت 5 .درصد باقیمانده
نیز اجس��ام تیز ،پس��ماندهای ش��یمیایی و دارویی ،مواد
رادیواکتیو ،فلزات س��نگین و ...اس��ت .در مراکز درمانی
که طرح مدیریت تفکیک اجزای پس��ماند در آنها اجرا
میش��ود،میزانپس��ماندهایخطرناکنس��بتبهمراکز

برنامه عملياتي پسماندهای عفونی استان گلستان
شاهین نوشین /کارشناس بهداشت محیط
زبالههاي بيمارس��تاني از لحاظ كلي در دس��ته مواد زائد
جامد خطرناك قرار میگيرند چراكه درون زبالهها حاوي
انواع مواد زائد خطرناك بيولوژيكي ،شيميايي،راديواكتيو
و حتي مواد قابل اشتعال و انفجار (به مقدار اندك) است.
از مهمترين منابع توليد اين نوع زبالهها ،بخشهاي مختلف
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درماني اعم از دياليز ،ش��يميدرماني ،جراحي قطع اعضا
و نيز انجام بسياري از آزمايشات تشخيص طبي هستند.
به علت احتمال خطرزايي مواد زائد مخاطرهآميز تعيين
و شناخت اين مواد در بيمارستان در مقايسه با مواد زائد
خانگيبس��يارمهماس��ت.زيانهايبهداش��تيزبالههاي
بيمارستاني ممكن است ناشی از تماسهاي شغلي مثل
تماس كاركنان و كارگران خدمات بيمارستاني با زبالهها

باش��د .زبالههايي از قبيل كيس��ههاي محتوي خون آلوده
به ويروسهاي  Bو ايدز ،سرنگها ،گاز و وسايل پانسمان،
سوند و لولههاي مصرفشده در آزمايشات داخل بدن و
وسايل بخور ،ميزان باالي باكتريها،انگلها ،مواد سمي
و خطرناك و در اصل كليه موادي كه زبالههاي عفوني را
تشكيل میدهند ،باعث بروز مخاطرات انساني و آلودگي
زيس��تمحيطي میش��وند .در مورد وجود ويروسها در

شماره هفتم  -بهمن ،اسفند 94

درمانی که تفکیک پسماندها انجام نمیشود ،بسیار کمتر
است.همچنینقوانینوضوابطجدیکهبرایبیمارستانها
و سایر مراکز در مورد پسماندهای بیمارستانی وضع شده
بیش از هر چیز هزینههای باالیی را در پی دارد و سبب
ش��ده مدیران این مراکز کاهش تولید زباله و تفکیک را
بهعنوان اولین راهکار موثر در کاهش تولید پسماندهای
بیمارستانیودرنتیجهکاهشهزینههایمدیریتپسماند
مورد توجه ویژه قرار دهند .عناوین بحثهای کنونی در
زمینه پسماندهای بیمارستانی شامل به حداقل رساندن
ایج��اد م��واد زائ��د ،مدیریت آن در مبدا ،نحوه جمعآوری،
حمل ،تفکیک مناسب ،تصفیه مقدماتی (به منظور کاهش
خطرزایی) ،نگهداری موقت ،بستهبندی و برچسبگذاری،
بیخطرسازی ،جابجایی و دفع نهایی است.
? پسماندهای بیمارستانی در حال حاضر چگونه
دفع میشوند؟
درحالحاضردرمورددفعپسماندهایبیمارستانیتوصیه
یه استفاده از روش بیخطر کردن و استریل کردن است
و این شیوه جایگزین دفع کردن پسماندهای بیمارستانی
از طریق پالسما و دستگاه زبالهسوز شده است .همانطور
که میدانید زبالهسوز بهدلیل آلودگیهایی که همراه دارد
دیگر بهعنوان روشی برای تمامی زبالهها توصیه نمیشود.
اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر صحبت کنیم ،زبالههای

زبالههاي بيمارستاني گفته ميشود مواد تشكيلدهنده
زبالههايبيمارستانيقادرندكليهويروسهاراباخودمنتقل
کنند .مدت فعاليت ويروسها در زباله بيمارستاني معموال
 5تا  8روز برآورد شده است .ميان بيماريهاي ويروسي
موجود در زبالههاي بيمارستاني میتوان به ويروسهاي
خطرناكي مانند ويروس ايدز ،هپاتيت  Bو ...اش��اره کرد
كه برخی از آنها براي انسان خطرناك و كشنده هستند.

معمول��یبهط��ورروزان��هازطریقش��هرداریجمعآوری
میشود؛ زبالههای عفونی یا نوکتیز نیز معموال پس از
بیخطر کردن (مثال استریل کردن یا گندزدایی) تحویل
ش��هرداری میش��ود؛ با زبالههای رادیواکتیو طبق ضوابط
س��ازمان انرژی اتمی ایران برخورد میش��ود .در هر حال
بهترینراهحلمسالهپسماندهایبیمارستانیازنظروزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیخطرسازی زبالهها با
استفاده از فناوریهای غیرسوز در مبدا است.
? نقش مدیران خصوصا مدیران بیمارستانها در
این زمینه چیست؟
واضحاستکهمدیریتپسماندبیمارستانتحتسرپرستی
ایشان انجام میشود و باید تالش کنند تا کار مطابق اصول
و دستورالعملهای جاری انجام شود .حمایت و تشویق
برنامهها در این زمینه نیز از اقدامات مهم مدیران محسوب
میشود.اجرایبرنامههایآموزشیمستمروهدفمندبرای
کارکنان مسئول هم میتواند از اولویتهای مدیران باشد.
از س��ایر اقداماتی که در حوزه مدیریت قابلانجام اس��ت
میتوان این موارد را نام برد؛ طرح خطمش��یها و ایجاد
روشهای علمی اس��تاندارد ،جمعآوری اطالعات مانند
میزان و مشخصات پسماندهای بیمارستانی و ارائه گزارش
ادواری ،تشکیل کمیته مدیریت پسماندهای بیمارستانی
و پیگیری وظایف و مسئولیتهای اعضای این کمیته و

وضعیت برنامه در استان
در شرایط کنونی در کشورمان بیخطرسازی پسماندها
به روش غیرسوز بهعنوان بهترین گزینه جهت امحای
پسماندهای عفونی معرفی شده و در استان ما نیز در حال
حاضر تنها در  4بیمارستان سیستمهای بیخطرسازی
پسماندهای عفونی راهاندازی شده و حمل و دفع نهایی
پسماندهای تولیدی در سایر بیمارستانها و همچنین

? چ�ه پیش�نهادی ب�رای مدیری�ت پسماندهای
بیمارستانی دارید؟
تولید همه روزه صدها تن پس��ماند در مناطق مختلف
کش��ور با آلودگیهای متنوعی که دارند مس��الهای اس��ت
که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه مراکز بهداشتی
باید در اولویت برنامههای بهداشت و محیطزیست کشور
قرار داشته باشد .در صورتی که پسماندهای بیمارستانها
بدون بیخطرسازی و همانطور به شکل آلوده با زبالههای
ش��هریامحاش��ود،قطعابربهداش��توس�لامتمردماثر
منفی جدی خواهد داشت.
مدیریت پسماندها با توجه به مشکالت خاص خود بیانگر
وضعی��تفرهنگ��ی،اجتماع��ی،اقتصادیومدیریتییک
کشور است و به طراحی ،برنامهریزی و پیادهسازی دقیق
نیاز دارد .توجه خاص مدیران در سازمانهای مربوطه به
این مس��اله مهم و حمایت کامل از برنامههای مدیریت
پس��ماند نقش بس��یار موثری در توفیق و بهبود وضعیت
در این بخش خواهد داشت.

انسان

پاسخگویی در برابر مقامات باالتر.

? بهعن�وان آخری�ن سوال ،اهمی�ت پسماندهای
بیمارستان�یازدیدگ�اهپدافن�دغیرعام�لت�اچه
اندازه است؟
همانط��ورک��هخودت��انبهترمیدانید،پدافندغیرعامل
حالت پیشگیرانه دارد و در این حوزه ،حفاظت مردم در
مقابل تهاجم از جمله بیماریهای میکروبی ،مواد زیانآور
شیمیایی و رادیواکتیو را برعهده دارد .یکی از منابع این
تهدیدات ،پسماندهای بیمارستانی است .مدیریت درست
در کنترل و دفع مناس��ب این پس��ماندها قطعا بهتر از
برخورد و درمان عوارض و بیماریهای ایجادشده بهدلیل
دفع غیربهداش��تی این پس��ماندها در جامعه خواهد بود،
هر چند برخی عوارض شاید اصال قابلدرمان هم نباشد.
باید توجه داش��ت دش��من از هر تاکتیک و تکنیکی که
بتواند ،اهداف مورد نظر خود را دنبال میکند و یکی از
راهها میتواند وارد کردن سموم و میکروبها در فضاهای
بهداشتی-درمانیوپخشآندرجامعهازطریقپسماندهای
بیمارستانی باشد ،البته در صورتی که در مدیریت و کنترل
این پسماندها نقص و بیتوجهی وجود داشته باشد ،که با
عنایت الهی این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.

مراک��ز ارائ��ه خدمات بهداش��تی-درمانی از طریق عقد
قرارداد به بخشهای دولتی یا خصوصی واگذار ش��ده
اس��ت .مش��کل عمده در مدیریت پس��ماندهای عفونی
اس��تان جمعآوری و دفع این پس��ماندها بدون انجام
مرحله بیخطرسازی است که در نهایت در محل سایت
سازمان پسماندهای شهری استان در ترانشههای ویژه
به صورت جداگانه دفن میشوند.

سازمان پدافند غیرعامل کشور

15

امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

آیا استفاده از فیلترهای آبشیرینکن ضرورت دارد؟

نکاتیدربارهآبسالم
مهندس همایون سلحشورفرد ،کارشناس بهداشت محیط اداره بهداشت و درمان دانشجویی دانشگاه شاهد
این روزها در مورد استفاده از دستگاههای تصفیه آب جهت مصرف اماکن مسکونی و اداری تبلیغات
فراوان�ی میش�ود ام�ا مسئ�والن آبرسان�ی و کنت�رل کیفی شرکت آب و فاضالب همواره بر سالمت آب
لولهکشی تحت نظارت این شرکت و عدم نیاز به کاربرد این دستگاهها تاکید دارند .بنابراین در این
مقاله به بررسی برخی کاراییها ،انتظارات و آثار این دستگاهها میپردازیم.

آب
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سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

امنیتغذاییونقشآندرکشاورزی

قرنطينه؛ سد نفوذ
ولياله رضايي ،دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی /سید جواد نوروزیان ،معاون دفتر پایش و تحلیل خطر سازمان حفظ نباتات

افزايش واردات و صادرات محصوالت کشاورزی در آيندهای نزديك با حذف کامل تحريمها دور از ذهن نیست .همچنين دشمنيهاي آشكار و پنهان
جهان غرب با توسعه كشور ،بهخصوص استقالل و توليد ملي نيز بر كسي پوشيده نیست ،بنابراین آنچه ما را در گير و دار هجوم همهجانبه صادرات
به كشور میتواند از ورود آفات ،بيماريها و ساير عوامل خسارتزا مصون کند ،همانا ارزش قائل شدن براي قرنطينه و هماهنگي بين نهادهاي مرتبط
با واردات محمولههاي وارداتي به كشور است .عوامل مستقيم و غیرمستقیمی کشاورزی کشور را تهدید میکند .از جمله این تهدیدات میتوان به
آفات ،عوامل بيماريزاي گياهي ،علفهاي هرز و احتماال گياهان تراريخته ،واردات محصوالت همسان بومي كشور با قيمت ،كيفيت يا طعم مناسبتر
(مانند برنج هندي و پاكستاني) و واردات پرتقال آفريقاي جنوبي با ظاهری فریبنده اشاره کرد.

کشاورزی

18

آلودگی اندک) به این آفت آلوده هستند .این آفت عالوه
اج�لاس جهان��ی غ��ذا در س��ال  1996امنیت غذایی را
بر آسیب شدید به میوه ،صادرات مرکبات و انار کشور را
اینگونه تعریف میکند؛ «زمانی که همه مردم در تمام
به خطر انداخته اس��ت .ورود نماتد طالیی س��یبزمینی
اوقات ،مواد غذایی کافی ،س��الم و در دس��ترس برای
نیز طی واردات سیبزمینی از پاکستان بخشی از
حفظ یک زندگی س��الم و فعال را در اختیار داش��ته
بهترین زمینهای تولید سیبزمینی کشور را
باش��ند» .امنیت غذایی یک مس��اله پیچیده در توس��عه
در استان همدان تهدید کرده و در شهرستان
پایدار اس��ت که اس��تقالل ،امنیت و ثبات اجتماعی و
بهار به واسطه آلودگی به این نماتد و در راستای
سیاسی کشور ارتباط تنگاتنگی با آن دارد.
کنترل آن ممنوعیتکشت سیبزمینی اعمال
ورود انواع ميوههاي تازه ،س��بزيجات و همچنين س��اير
شده است .ورود شبپره مینوز گوجهفرنگی
محصوالت كشاورزي طی دهه گذشته باعث افزايش خطر
طی س��الهای  1388و  1389به کش��ور
انتقال غيرعمدي آفات قرنطينهاي به كشور شده است.
باعث شده طی اوایل دهه  ،1390به غیر
در این بین حداقل  5عامل خسارتزای مهم کشاورزی
از استان گیالن کلیه مزارع و گلخانههای
طی واردات در دهه گذشته وارد کشور شده است .از این
کش��ور به این آفت آلوده ش��وند .آلودگی
عوامل میتوان به ورود شبپره آمریکایی درختان در سال
در بسیاری از مزارع تا صددرصد خسارت
 1381اشاره کرد که در بین موجودات زنده با داشتن
بیش از  600میزبان گیاهی رکورددار اس��ت .این آفت به کشاورزان وارد آورد .بیماری گرینیگ
مرکباتنیزکهازبیماریهایبسیارمخرب
طی واردات گردبینه و چوب از کشورهای آسیای میانه
این محصول در دنیاست ،در سال  1390از
و روس��یه وارد کش��ور ش��د و طی  2س��ال اول ورود خود
کشور گزارش شد .الزم به ذکر است از 2
بخش عظیمی از جنگلها و درختان حاشیه جادهها و
آفت مگس میوه مدیترانهای و نماتد طالیی
محیط شهری را بیبرگ کرد .مگس میوه زیتون در سال
سیبزمینی در کشاورزی دنیا بهعنوان
 1383وارد کشور شد و اهداف وزارت جهاد کشاورزی
فاجع��ه ( )disasterنام
در امر تولید و خودکفایی روغن را
برده میشود.
که قرار بود با افزایش س��طح زیر
کش��ت زیتون حاصل آید ،با ش��ک
بیماریگرینیگ
مرکباتنیزکهازبیماریهای
و تردی��د روب��رو ک��رد .مگس میوه
بسیارمخرباینمحصول
مدیترانهای در سال 1385به کشور
در دنیاست ،درسال 1390از
وارد ش��د .این آفت در حقیقت
کشورگزارششد.الزمبه
یکی از مخاطرات جهانی اس��ت
ذکراستاز 2آفتمگسمیوه
ک��ه ص��ادرات و تولید میوه را در
مدیترانهایونماتدطالیی
بسیاری از کشورهای آلوده جهان
سیبزمینیدرکشاورزیدنیا
تحتالشعاعخودقراردادهوباورود
بهعنوانفاجعه()disaster
آن به کشور در حال حاضر بسیاری
نامبردهمیشود
از مناطق میوهخیز کشور (اگرچه در
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 -2مديريت طغيان:
اصوال اعمال اقدامات الزم در مديريت
يك طغيان عمدي يا غيرعمدي،
مش��ابه اس��ت .این اقدامات با
توجه به نوع آفت و ماهيت
آن متف��اوت خواهد بود.
آلودگيزدايي ،حذف
م��واد آل��وده و بقاياي
آنه��ا و همچنی��ن
محدودسازي تجارت
نمونههای��ی از اين
اقدامات هستند.
 -2-1اق�دام
ا ضط�ر ا ر ي
در زم�ان
طغيا ن

•
•

کشاورزی

مقابله با تهدیدات کشاورزی
 -1اقدامات پیشگیرانه
 -1-1شناخ�ت عوام�ل خس�ارتزای دارای خطر
احتمال�ی ب�رای کش�ور :تجزي��ه و تحليل خطر آفات
خارجی و تعیین فهرس��تی از عوامل بالقوه خطرناک
از وظایف قرنطینه در هر کش��وری اس��ت كه طي آن
احتمال ورود ،استقرار و ايجاد خسارت اقتصادي توسط
يك آفت خاص ارزيابي میشود و راههاي كاهش اين
خس��ارت م��ورد توج��ه ق��رار میگيرد .اين کار به ايجاد
اطمينان در تصميمگيريها و كنترل واردات و صادرات
كمك میکند.
 -2-1بازدارندگ�ی و پیش�گیری :پیش��گیری و
بازدارندگ��ی اولی��ه در مقابل��ه ب��ا آف��ات و بیماریهای
خارجی شامل اجرای دقیق معاهدات و استانداردهای
بینالمللی (مانند کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات،
موافقتنامهها و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه میان
کش��ورها) در رابطه با تجارت محصوالت کش��اورزی،
بازرس��ی قرنطینهای ،آلودگیزدایی و اقدامات پس از
واردات محصوالت کشاورزی است .فعالیتهایی مانند
بازرس��یهای قرنطینهای در مبدا و مبادی ورودی ،از
این گروه نظارتهای توصیهش��ده هس��تند .ایجاد
سرویسهای آموزشی و اطالعاتی برای آگاه
کردن بخشهای مرتبط با کش��اورزی نیز
ضروری است.

 -3-1استفاده از بازرس قرنطينه :بازرس قرنطينه
فردی است كه افراد ،كانتينرها ،وسيله نقليه وارداتی يا
عبوري از كشور و همچنین زمين يا محلي كه امكان
وجود آفات گياهي غیربومی در آن محتمل باش��د را
بازديد و نمونهبرداری میکند .در نهایت با توجه به نوع
آلودگي كشفشده ،اقداماتی از قبیل جداسازی و حذف
بخشهای آلوده (س��ورت کردن محموله) ،تغییر نوع
مصرف ،توقيف ،امحا يا ارجاع محموله انجام میشود.
 -4-1تخصصي کردن كلينيكهاي گياهپزشكي:
كلينيكهاي گياهپزشكي برحسب وظيفهاي كه برعهده
دارند ،اقداماتي مانند پايش عوامل خسارتزاي گياهي
از جمل��ه آف��ات و بيماريه��اي قرنطين��های (داخلي و
خارجي) را انجام میدهند .كلينيكهاي گياهپزش��كي
هر منطقه از کش��ور مطابق با امكانات و آموزشهايي
كه از طرف س��ازمان حفظ نباتات در اختيار آنها قرار
میگیرد ،اقدام به رديابي و گزارش موارد جديد میکنند.
 -5-1تشخيص و واكنش سريع :تشخيص سريع و
دقيق يك آفت صرفنظر از اینکه انتشار آن عمدي یا
غيرعمدي باش��د ،اولين مرحله حياتي در مدیریت هر
طغيان محسوب میشود .از این رو ،توانايي تشخيص
سريع عامل طغیان بايد مورد توجه ویژه قرار گیرد .در
شیوع و خسارت یک آفت ،میزان آسیب وارده به شدت
و سرعت شناسایی عامل آلودگی بستگی دارد .بنابراین
توس��عهوگس��ترشابزارهاوامکاناتتش��خیصس��ریع
و همچنین وجود آزمایشگاههای مرجع ،الزامی است.

بيماريهاي گياهي :س��ازمان حفظ نباتات مس��ئول
كنترل بيماريهاي گياهي و ريش��هكني آنهاس��ت .اين
مس��ئوليت ش��امل حفاظت عليه آفات و بيماريهاي
خارج��يوهمچني��نناق�لاناي��نعواملاس��ت.موارد
زير وقايعي است كه هنگام يك طغيان پيش میآيد:
كشاورز با مشكلي در محصول خود مواجه میشود و
اغلب آن را براي تشخيص به كارشناسان حفظ نباتات
محل زندگي خود نشان میدهد .در اكثر موارد نمونه
قابلشناس��ايي س��اده اس��ت و روش كنترل آن توصيه
ميشود.
در صورت عدم شناسايي در وهله اول ،نمونه براي
آزمايشگاههاي تشخيص آفات ارسال میشود تا نسبت
به شناسایی آن اقدام شود.
در صورتي كه بيماري قبال شناس��ایی ش��ده باش��د،
س��ريعا اقدام��ات كنترل��ي انج��ام میگيرد اما وقتی که
بيماري جديدی تش��خيص داده ش��ود ،مورد ارزيابي و
تجزيه و تحليل خطر قرار میگيرد و س��پس به اقدام
اضطراري منجر خواهد شد.

•

 -3مراقبت و هوشياري
زماني كه مساله يك آفت مشخص و ارزيابي مخاطرات
آن کامل شد ،اقدامات كنترلي سريعي بايد انجام شود.
ردياب��ی آف��ات گياه��ي يكي از مس��ئوليتهاي كليدي
س��ازمانهاي حفظ نباتات ملي كشورهاس��ت( .ماده 4
كنوانسيون بينالمللي حفظ نباتات) از نظر ملي مراقبت
از طريق ش��بكههاي رس��مي و غيررس��مي (كشاورزان،
مش��اوران خصوصي و آزمايش��گاههاي تشخيص آفات)
انج��ام میگي��رد .آموزش بازرس��ان قرنطينهای و ديگر
پرس��نل دخيل در امر مراقبت محصوالت كش��اورزي،
از مهمترين مس��ائل حوزه قرنطینه محس��وب میش��ود.
آنها بايد قادر باش��ند نهتنها آفات را بشناس��ند بلكه به
آف��ات جدي��د و مس��ائل غيرمعم��ولني��ز توجهويژهای
داش��ته باش��ند .س��ازمانهاي بينالمللي منطقهای نیز
میتوانند نقشي اساسي در این نوع همکاری و راهنمايي
کشورهای عضو ایفا کنند.
 -4مديريت بازیابی
فعالیته��ای متع��ددی ب��رای مه��ار طغیان آفت وجود
دارد اما انجام اقدامات مدیریتی و فاز بازیابی ادامه این
فعالیتها محس��وب میش��ود .بهبود وضعیت اقتصادی
خس��ارتدیدگان ،توصیه و کش��ت گیاهان جایگزین،
اس��تفاده از ارق��ام مق��اوم ،ایج��اد دوباره اعتماد بهنفس
عمومی در بازارهای داخلی و به دس��ت آوردن س��هم
بازار بینالمللی ،از جمله این اقدامات است.
بخش قابلتوجهی از مش��کالت و مس��ائل حال حاضر
کشور در حوزه کشاورزی به آفات و بیماریهای غیربومی
مربوط است بنابراین باید توان بالقوه ورود ،استقرار و
گسترش آفات و بیماریها ،در مدیریت کالن کشاورزی
کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

احتمال ورود برنجهای وارداتی آلوده به بازار

برنجهاییکهمصرفانسانیندارند!
برنجهای وارداتی قبل از توزیع در بازار توسط معاونت غذا و دارو و دادگستری هرمزگان کشف و دستور معدوم شدن آنها صادر شد اما با گذشت
بیش از یک ماه این برنجها معدوم نشدهاند و احتمال ورود به بازار میرود .احتمال ورود برنجهای وارداتی آلوده به بازار ،آیا پای وزرای بهداشت
و کشاورزی به مجلس باز میشود؟! باز هم کشف  ۷۳۰تن برنج تاریخ گذشته در شورآباد موجب شد پیگیر حکم رئیسکل دادگستری هرمزگان
مبن�ی ب�ر معدومس�ازی  ۱۲۰۰ی�ا  ۱۲۵۰ت�ن برن�ج تاری�خ گذشت�ه و آل�وده ب�ه سم فسفید آمونیوم باشیم .برنجهایی که گویا هنوز در انبار منتظر دستور
جدیدی هستند و بعید نیست به جای معدومسازی سر از بازار درآورند .البته این اتفاق منوط به نتیجه بررسیهای سازمان غذا و داروی کشور است.

غذا

در این خبر که به نقل از رئیسکل دادگستری هرمزگان
خ مصرف برنجها به علت
در رسانهها منتشر شده بود ،تاری 
نبودن سیلوی مناسب و شرایط بد نگهداری ،گذشته و
به سم خطرناک فسفید آمونیوم آلودهشده بودند که با
استناد به قانون مواد خوراکی ،آشامیدنی و بهداشتی و
ب ه منظور صیانت از بهداش��ت و س�لامت عمومی جامعه
دستور معدوم شدن آنها صادر شد.
وی یادآور شد« :براساس آزمایشهای (اولیه) برنجهای
(دولتی) توس��ط س��ازمان غذا و دارو ۸۰ ،درصد برنجها
مش��کلی نداش��تهاند ،اما برای س��ایر برنجها هنوز جواب
نهای��یب��هم��اندادهان��دوج��وابآنه��اعرض۱تا۲هفته
آینده اعالم میشود».
احتماال از این مقدار بالغ بر  ۱۲۰۰تن همان برنجهایی
اس��ت که س��یام آذرماه دس��تور معدومسازی آن از سوی
رئیسکل دادگس��تری اس��تان هرمزگان صادر ش��د ولی
هنوز منتظر نتیجه آزمایشهای سازمان غذا و دارو است.
حسین قاسمی ،معاون دارو و غذای دانشگاه علومپزشکی
هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر نظارت بر
انبارهای مواد غذایی استان گفت« :برنجهای مورد اشاره
در س��الهای  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۳بهصورت کامال قانونی و
توسط شرکت بازرگانی مادر تخصصی وارد شده بود و با
هدفتنظیمبازارنگهداریمیش��داماس��والاینجاس��ت
که چرا تا قبل از انقضای تاریخ وارد بازار نشده است».
وی با اشاره به روند کشف و صدور دستور قضایی توقیف

و معدومسازی این برنجها افزود« :برنجهای مکشوفه 3
برند آمریکایی ،اروگوئهای و تایلندی داش��تند .مدیریت
شرکت واردکننده ،مجوز خروج برنج را از تهران دریافت
کرده بود اما دانش��گاه علومپزش��کی هرمزگان از صدور
مج��وزخ��ودداریک��ردوب��اتحقیقات��یکهازمرکزانجام
ش��د مش��خص ش��د این مجوز صرفا برای انبارهای تهران
صادر ش��ده بود ».قاس��می ادامه داد« :متاس��فانه سازمان
غل��ههم��کاریالزمرادرخص��وصبازدی��دازانب��ارانجام
نداد و ناگزیر با حکم قضایی و همراهی حراست ،اماکن
و کارشناسان حقوقی از انبار بازدید شد و در نمونهبرداری
مش��خص ش��د برنجهای موجود مصرف انس��انی ندارد و
بنابراین مجوز خروج برنج صادر نشد».
وی خاطرنش��ان کرد« :مدیرعامل ش��رکت واردکننده
با اعتراض به نتیجه بررس��یهای دانش��گاه علومپزش��کی
هرمزگانخواستاربررسیمجددشدکهکارشناسانوزارت
بهداشت ضمن تایید نظر دانشگاه علومپزشکی هرمزگان،
برنجهای موجود را غیرقابلمصرف اعالم کردند .باالخره
ش��رایط انبارهای تهران با بندرعباس و اس��تان هرمزگان
متفاوت است و باید شیوه نگهداری هم مطابق شرایط این
استان باشد ».قاسمی در خصوص استفاده از قرص برنج
برای جلوگیری از ش��پش غالت افزود« :براس��اس قانون،
استفاده از قرص برنج برای نگهداری غالت ممنوع است.
ورود این قرص ممنوع و قاچاق محس��وب میش��ود ولی
بهدلیل شرایط نگهداری غیراستاندارد و وضعیت نامطلوب

انبار ،از این قرص بهره گرفته شد».
وی تاکید کرد« :مدیریت ش��رکت واردکننده در تالش
است مجوز الزم را اخذ کند و در این راستا منتظر نظر
کتبی سازمان غذا و دارو هستیم .البته این احتمال وجود
دارد که پس از بررسی نتایج آزمایشها با بوجاری کردن
برنج ،امکان مصرف انسانی آن فراهم شود .باز هم تاکید
میکنم نتایج آزمایشها باید رسما ابالغ شود».
پرویز ترابیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص
مکانیسم ارائه مجوز به محصوالت کشاورزی وارداتی از
مبادی ورودی قانونی کشور بیان داشت« :گمرک پس از
ورودمحمولهصاحبانکاالرابرایگرفتنمجوزهایورودی
از دستگاههای متولی برای ترخیص کاال باخبر میکند».
مدیرحفظنباتاتسازمانجهادکشاورزیهرمزگانعنوان
کرد« :جهاد کشاورزی در حوزه بیماریها و آفات مرتبط با
گیاهانمجوزهایالزمرابرایمحصوالتکشاورزیوارداتی
صادر میکند که در این فرآیند صاحب کاال موظف است
گواهی بهداشت گیاهی محصول از کشور مبدأ را بهعنوان
یکی از مدارک به سازمان جهاد کشاورزی ارائه دهد».
ویاف��زود«:کااله��ایواردات��یواردقرنطینههایگیاهی
مس��تقر در گمرک میش��وند و پس از نمونهبرداری و
آزمایشهای مورد نیاز و ارائه مجوزهای بهداشتی آماده
ترخیص هستند».
وی در پاسخ به این سوال که نظارت پس از ترخیص کاال
برعهده چه سازمانی است ،ابراز داشت« :جهاد کشاورزی

اوضاع برنج بحرانی است!
دکت�ر آراس�ب دباغمق�دم/
متخصص بهداشت مواد غذایی ،نایب
رئیس کمیسیون بهداشت مواد غذایی
سازمان نظام دامپزشکی
برنج یکی از کاالهای پرمصرف در کشور و سفره غذایی
ماس��ت که متاس��فانه کار چندانی در زمینه ایمنی و
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سالمت آن در کشور انجام نشده و نمیشود.
اغلب خریداران برنج در ایران عمدتا به مسائل و مقتضیات
ظاهری آن توجه میکنند و اهمیت چندانی به سالمت
و بهداشت این کاالی پرمصرف نمیدهند؛ مثال هنگام
خری��د برن��ج فق��ط ب��ه پخ��ت آن ،ری کردنش و عطر و
طعمش توجه میکنند و نمیدانند مس��ائل مهمتری
مانند وجود آفالتوکسین ،باقیمانده سموم کشاورزی یا

فلزات س��نگین در آن هم وجود دارد .متاس��فانه بیش��تر
کش��اورزان ما هم به چنین مس��ائلی اهمیت نمیدهند
و نتیجهاش این میشود که بیشتر برنجهای موجود در
بازار ،سالمت و ایمنی غذایی کافی ندارند.
به طور کلی ،میزان س��موم و فلزات س��نگین باقیمانده
در برنجهای س��نتی ما اندازهگیری نمیش��ود و تنها 3
کارخان��ه تولی��د برن��ج در ای��ران ،اقدام به تولید و عرضه

تنهامتولیارائهمجوزهایورودمحصوالتازلحاظبیماری
و آفات گیاهی است اما اگر گزارشی در خصوص محصول
واردات��یقاچ��اقی��احت��یقانونیدربازاریاانبارنگهداری
در مورد اشاعه بیماری گیاهی است نسبت به آزمایش و
معدوم کردن محصول اقدام میکنیم».
سازمان غذا و دارو در قالب اطالعیهای تاکید کرد« :هر
کاالی س�لامتمحوری که از طریق گمرک و بهصورت
قانونی وارد میشود با حساسیت و دقت باال از نظر مغایرت
نداشتن با معیارهای بهداشتی مورد بررسی قرار میگیرد
وکوچکتری��نتخل��فوتهدی��دیدرحوزهفرآوردههای
سالمت قابل توجیه نخواهد بود».
محمدهاشمی ،مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در
این اطالعیه اعالم کرده برنجهایی که ش��رکت بازرگانی
دولتی یا ش��رکتهای دیگر وارد کش��ور میکنند قبل از
حصول اطمینان از سالمت اجازه ورود به بازار نخواهند
یافت و اگر در صحتوس��قم محصولی که با مجوزهای
قانونی وارد کشور شده کوچکترین تشکیکی حاصل شود،
س��ازمان غذا و دارو بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای
ناظر بر ایمنی غذا از صدور مجوز برای آنها خودداری و

آنها را به کشور مبدأ مرجوع میکند.
نکته اینجاس��ت که اوال براس��اس نظر متولیان س�لامت
آزمایشهای الزم روی برنجهای مکشوفه در بندرعباس
در زمان ورود انجام شده و گواهیهای مربوطه را داشتهاند
و شرایط بد نگهداری موجب غیرقابلمصرف بودن آنها
ش��ده اس��ت .پس امکان ارجاع آن به کش��ور مبدأ وجود
ندارد .در ثانی زمانی میتوان با بوجاری کردن امکان عرضه
غالت به بازار را ممکن دانست که آلوده به سموم نباشد.
بوجاری کردن غالت عبارت اس��ت از عملی که طی آن
دانههای انواع غالت شامل گندم ،جو و برنج از پوست و
ساقه آن جدا میشوند .همچنین حین این عملیات انواع
بذر علفهای هرز ،اس��پور حش��رات و انواع آفتها از آنها
زدوده میشود .با این حساب ،آلودگی برنجهای مکشوفه
در بندرعباس به سم فسفید آمونیوم که در نتیجه استفاده
ل شده ،از بین نخواهد رفت.
از قرص برنج حاص 
ثالثا بنا به گفته رئیسکل دادگستری استان و تاکید معاون
غذا و داروی دانش��گاه علومپزش��کی هرمزگان ،برنجهای
مکش��وفه در ش��رایط بد نگهداری ش��دهاند .این در حالی
است که انبارهای برنج باید شرایط خاصی داشته باشند

برنجهایی با اس��تانداردهای الزم در کش��ور کردهاند.
برنجهای س��نتی ایرانی ،نه مس��ئول فنی و بهداش��تی
دارن��د،ن��هپروان��هبهرهب��رداریازوزارتبهداش��تونه
حتی پروانه ساخت و استاندارد.
تولیدکننده محصولی که پروانه ساخت نداشته باشد،
دنبال گرفتن س��ری س��اخت هم نمیرود .محصوالت
بدون س��ری س��اخت هم به هیچ عنوان قابلرهگیری

نیستند؛ یعنی اگر مصرفکننده یا مصرفکنندگانی با
استفاده از این کاالها دچار مشکل شوند ،هیچ مسئول
و نهادی نمیتواند منش��اء تولید و عرضه آن را پیدا و
مشکل را برطرف کند.
از اینرو ،غذایی که منش��اء تولید مش��خصی نداش��ته
باشد ،میتواند به شدت تهدیدی برای سالمت جامعه
محسوب شود.

مث�لاقب��لازانتق��البرن��جب��هانب��ار،تمیزکردندقیقو
ضدعفونی آن علیه تخم و سایر حالتهای چرخه زندگی
آفات انباری و عوامل بیماریزا و س��ایر عوامل نامس��اعد
ضرورت دارد .از طرفی ،کف انبار برنج باید تا حد امکان
حدود  ۴۰تا  ۵۰سانتیمتر از زمین باالتر یا با آن فاصله
داشته باشد یا از صفحههای چوبی یا پالت استفاده شود
که برنج انبارشده تحتتاثیر رطوبت کف انبار قرار نگیرد
و امکان تهویه وجود داش��ته باش��د و موارد دیگری که
حتما باید رعایت ش��ود .در صورتیکه حتی این قواعد
رعایت ش��ود ،در مناطق گرم و خش��ک اگر رطوبت دانه
 ۱۴درصد باشد یک سال تا یک سال و نیم میتوان آن
را در انبار نگهداری کرد و اگر  ۱۷درصد باشد حتی یک
ماه نیز نمیتوان آن را نگهداری کرد .این در حالی است
که برنجهای مکشوفه بین  ۲۴تا  ۳۶ماه و حتی بیشتر در
انبار ماندهاند .با این اوصاف ۱۲۵۰یا ۱۲۰۰تن برنجهای
مکشوفه سیام آذرماه در بندرعباس غیرقابلمصرف است
و امید که امکان ورود به بازار را پیدا نکنند و براس��اس
دستور مقام قضایی معدوم شوند.

غذا
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ورود مجلس به پرونده برنجهای آلوده
رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت« :چون هنوز موضوع جمعبندی
نشده ،نمیتوان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد ».رجایی
تصریح کرد« :طبیعی است اگر در گزارش ارائهشده از سوی
کارگروه مربوطه ،مشخص و مسجل شود چنین اتفاقی
افتاده ،باید وزیرجهادکشاورزی ،وزیر بهداشت ،درمان و
آموزشپزش��کیومس��ئوالنس��ایردستگاههایمربوطه
در کمیس��یون حضور یابند و توضیحات خود را در این
زمینه ارائه کنند تا بعد درباره آن نتیجهگیری کنیم».
وی در مورد اینکه آیا مش��خص اس��ت گزارش کارگروه
یادشده ،چه زمانی به کمیسیون کشاورزی مجلس ارائه
میشود؟ افزود« :گفته شده یک هفته دیگر نتیجه این
جمعبندی و بررسیها به ما ارائه میشود».
رجایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تاکنون
مشخص نشده رانتی در واردات و توزیع این برنجها وجود
داشته؟ اضافه کرد« :اجازه دهید زمانی درباره این موضوع
اظهارنظر کنیم که همه چیز قطعی شده باشد چون در
حال حاضر هر حرفی زده شود ،غیرمستند است».
منبع :مهر

در ی��ک کالم وضعی��ت برن��ج در کش��ور م��ا بحران��ی
اس��ت و به نظر میرس��د مس��ئوالن ذیربط مانند
س��ازمان غذا و دارو باید همچنان که به محصوالتی
ب��ا س��رانه مص��رف پایینتر مانن��د خمیر مرغ موجود
در فرآوردههای گوش��تی توجه میکنند ،س��اماندهی
مناسبی هم درباره محصوالتی با سرانه مصرف بسیار
باال مانند برنج داش��ته باش��ند.
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چرا رهبر معظم از نفوذ دشمن نگران هستند؟

واکاوی روند نفوذ
عباس سلیمی نمین /مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
متاسفان�هبعض�یازاف�رادب�هبهان�هنف�وذدشم�ندع�وارادرسط�حنیروه�ایخ�ودیایجادمیکننددرحقیقتمنازعهراازعرصهمقابلهبادشمنبهعرصه
نیروهای خودی و معتقد داخلی انتقال میدهند و تمامی توجهات را از حرکات دشمن غافل و به خود مشغول میسازند نتیجه این گونه عملکردها هرگز
مقابله با نفوذ دشمن نیست .مساله نفوذ سابقه تاریخی دارد و به اشکال مختلفی صورت میگیرد بعضی از شیوههای نفوذ بسیار غیرانسانی است و در واقع
خیانت بزرگی محسوب میشود؛ براساس اسناد در جامعه بینالمللی بحث نفوذ قابل طرح است ،حتی براساس اسنادی که از اعترافات خود این افراد تهیه
شده است نفوذ و تاثیرات آن بر جوامع مختلف قابل رصد است زیرا نفوذ امکان موثری را برای قدرتهای سلطهگر ایجاد میکند تا بتوانند منویات خود
را به صورت غیرمستقیم بر جامعه اعمال کنند .جامعه ایران یکی از جوامعی است که در ادوار مختلف تاریخی در معرض نفوذ اجانب قرار داشته است.
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یکی از مواردی که انقالب در زمینه نفوذ احساس خطر
کرده است احتمال توطئه نفوذ پس از برجام است زیرا ما به
حسب ضرورت یک سطحی از تماس را با غرب پذیرفتیم،
رهب��رینظ��امس��طحتماسمح��دودیباآمریکاییهارا
مصلحت جامعه دانستند اما با توجه به سابقه تاریخی به
ش��دت نگران هس��تند و این نگرانی بس��یار درست است،
این سطح تماس محدود را نباید به همه امور تعمیم داد،
تا دشمن اجازه پیدا کند در همه ابعاد جامعه تماس خود
را گسترش دهد.
رهبر معظم انقالب براساس آن شاخصهایی که در مورد
نفوذ مطرح کردند ،تذکر دادند که بعد از رسیدن به توافق
هستهای بحث نفوذ به اشکال مختلف در جامعه را جدی
بگیرید و مراقب نفوذ دشمن باشید ،بعضی این مطالب را
هوشمندانه درک کرده و از برجام عبور کردند تا بتوانند
با تعمیم این سطح تماس در مقوالت دیگر مقابله کنند.
عدهای بر این باورند حال که ما در مساله هستهای مجوز
نظام را کسب کردیم و توانستیم به توافقی با نقاط قوت
و ضعف مش��خص دس��ت پیدا کنیم و این توافق هم در
مجموع مورد پذیرش نظام قرار گرفت نتیجه میگیریم که
سایر مقوالت هم با همین شیوه قابل حل و فصل است.
دغدغههای طرح بحث نفوذ
 .1رهبر معظم انقالب با ارزیابی نیروی انسانی ،توانمندیها
و عوامل مختلف به این جمعبندی رسیدهاند که ما آمادگی
الزم از همه جهات برای برقراری تماس محدود در زمینه
دیگری را نداریم لذا وقتی ایشان در مساله نفوذ احساس
نگرانی میکنند به این معناست که ما آمادگی الزم برای
ارتباط بیشتر را نداریم.
 .2نظام در یک سطح محدودی اجازه تماس با دشمن
اصلی را داده است که قبال هم سابقه داشته ما در عراق
یک تماس محدودی داشتیم توفیقاتی را هم کسب کردیم
امتیازاتی هم برای نهضت اس�لامی به دس��ت آوردیم اما

این به این معنا نیس��ت که ما بتوانیم در همه زمینهها
ارتباط برقرار کنیم و نتیجه به نفع جامعه ما پایان پذیرد.
 .3کس��انی که میخواهند س��طح تماس را به صورت
گسترده در همه مقوالت تعمیم دهند از سیاست نظام
فرات��ر رفت�� ه و تخط��ی کردهان��د ،قطعا این تخطی به نفع
جامعه نخواهد بود.
 .4اما کسانی که میخواهند در مقوله برجام توقف کنند
کسانی که با نگرانی از نفوذ خود برجام را تخطئه میکنند
آیا اینها خط درستی را دنبال میکنند کسانی که حتی
این سطح تماس محدود با مجوز رهبری را هم زیر سوال
میبرن��دوبرج��امراه��منوع��ینفوذاعالممیکنندقطعا
مسیر را اشتباه رفتهاند.
 .5رهبری  4س��ال قبل تش��خیص میدهند که جامعه
ما این توانمندی را کس��ب کرده که به صورت محدود
در زمینه هستهای وارد گفتوگو شود ما امروز نباید این
مطلب را بهعنوان یکی از شاخصهای نفوذ مطرح کنیم
و سعی کنیم این مساله را کامال زیر سوال ببریم.
 .6کسانی که امروز مبتنی بر دغدغه نفوذ کل این حرکت
را زیر س��وال میبرند قطعا به خطا رفتهاند و امری که
مدیریت شده نظام است را نوعی نفوذ قلمداد میکنند
این خطای بزرگی است و در واقع مدیریت در مدیریت
تلقی میشود.
 .7مسالهای که ما باید نسبت به آن حساسیت داشته
باش��یم این اس��ت که این س��طح تماس محدود زمینهای
برای ولنگاری در امور سیاسی قلمداد نشود یعنی اینکه
بگوییم حاال که ما توانستیم در یک امر محدود دستاوردی
داشته باشیم پس همه مرزبندیها را کنار بگذاریم مرز
بین خودی و دشمن را کامال پاک کنیم و نادیده بگیریم
این بحث نگرانکننده است.
 .8چیزی که رهبری را نگران کرده این نگرش اس��ت
که مرزبندیهایمان را با دشمن برداریم و فکر کنیم که
مشکالت خودمان را از طریق گفتوگو با دشمن حل و

فصل کنیم؛ این نگاه عدول از تدبیر رهبری اس��ت و در
واقع ناشی از یک شتابزدگی است ،جامعه ما در گذشته
تحت نفوذ دشمن قرار گرفته و اگر خدای ناکرده ما نسبت
به قابلیتها و توانمندیهای دشمن بیتوجه باشیم باز
هم تحت نفوذ دشمن قرار خواهیم گرفت.
 .9متاس��فانه بعضی از افراد به بهانه نفوذ دش��من دعوا
را در سطح نیروهای خودی ایجاد میکنند در حقیقت
منازعه را از عرصه مقابله با دش��من به عرصه نیروهای
خودی و معتقد داخلی انتقال میدهند و تمامی توجهات
را از حرکات دش��من غافل و به خود مش��غول میس��ازند
نتیجه این گونه عملکردها هرگز مقابله با نفوذ دش��من
نیست .وقتی رهبری میفرمایند از این مساله عبور کنید
وحساس��یتخ��ودراب��هبع��دازبرج��اممتمرکزکنیدبه
این معناس��ت که اجازه ندهید این مس��اله ش��ما را با هم
درگیر و از دشمن غافل کند اما متاسفانه برخی غافالنه
به این روند دامن میزنند قطعا این افراد نسبت به این
مساله غافل هستند برجام دستاوردهایی برای ما داشته
است و قطعا اشتباهاتی هم بهدلیل عدم توانمندی تیم
مذاکرهکننده در آن صورت گرفته است اما تکلیف امروز
ما این است که باید از برجام عبور کنیم زیرا این مساله
انتخاب نظام بوده است قطعا نظام هوشمندانه وارد این
مساله شده است.
 .10کس��انی که مس��اله نفوذ را به بحث هس��تهای تعمیم
میدهند نهتنها کمکی به بحث نفوذ نمیکنند بلکه به
واس��طه دعواهایی که ایجاد میکنند تمامی توجهات را
از دشمن به جبهه خودی معطوف میکنند منازعه را به
جبهه خودی میکشانند وقتی منازعه به جبهه خودی
کشیده شود شرایط غفلت از دشمن فراهم میشود.
.11نف��وذزمان��یرخمیده��دک��هاف��رادغافلباش��نددر
نفوذ غفلت حرف اول را میزند ،دشمن تمام تالش خود
راب��راینف��وذورخن��هانج��اممیدهدبرایمثالهدیهای
که وزیر انرژی آمریکا به آقای صالحی به مناسبت تولد

نوهاش میدهد میتواند نمونهای از تالش دش��من برای
نفوذ در قلوب افراد باشد این هدیه دادن میتواند مقدمهای
برای نفوذ باشد.
 .12یکی از خطوط اصلی دشمن ایجاد درگیری داخلی
است اگر درگیری داخلی محقق شود دشمن به راحتی
میتواند سیاست نفوذ را دنبال کند لذا ما باید دقت کنیم
با شعارهای انقالبی به دشمن کمک نکنیم.
طبیعی است که دشمن سعی میکند به اشکال مختلف
راهنف��وذیب��رایخ��ودب��ازکن��دامانفوذاصلیوخانمان
براندازی که مدنظر است ناشی از غفلت است اگر تحرکات
دشمن مورد غفلت قرار بگیرد و توجهی به فعالیتهای
دش��من در عرصههای مختلف نباش��د زمینه نفوذ فراهم
میشود در واقع این مساله عامل نگرانی رهبری است.

با توجه به اشراف تاریخی که رهبر معظم انقالب دارند از
اینکه دشمن از غفلت ما سوءاستفاده کند و شبکه گسترده
خود را که مدتها در انزوا قرار داشت مجددا فعال کند
وقتی که تاریخ را مطالعه میکنیم درمییابیم که غرب
نس��بت به ش��بکه خود در ایران به ش��دت حس��اس است
که مبادا شناخته شود خاطرات با دقت نوشته میشود
تا شبکه مرتبط با آنها شناخته نشود حتی اسنادی که
منتشر میکنند به گونهای منتشر میکنند که به شبکه
داخلی غرب خللی وارد نکند.
با تمام این اوصاف بهدلیل تمهیدات هوشمندانه امام و
رهبری این شبکه سالهای متمادی تضعیف شده است
علت اصلی تضعیف این شبکه هم غیبت آمریکاییها در
ایران بوده سفارت آمریکا بهعنوان پایگاه مدیریت کنند

نفوذ تعطیل شده است .اگر به اسناد النه جاسوسی مراجعه
کنیدمشاهدهمیکنیدکهسفارتمرتباباجریاناتمختلف
در تماس بودند؛ با جریان نهضت آزادی ،جبهه ملی و دیگر
جریانات ضد انقالب تماس داشتند عناصر ضعیفالنفس
را پیدا میکردند و به خدمت میگرفتند.
اما زمانی که سفارت وجود ندارد قلب فعالیتهای دشمن
از کار میفتد ارتباطات در سالهای پس از انقالب بهطور
کلی قطع شده است طبیعی است که وقتی بحث مذاکره
مطرحمیشودعدهایمیگویندحالکهدرزمینههستهای
توانستیمبامذاکرهبهنتایجیدستپیداکنیمچرامذاکرات
را به زمینههای دیگر تعمیم ندهیم این نوع سخنها در
فرمایشات رئیسجمهور و خیلی از مقامات دیگر شنیده
میشود درست است که این مساله تماس با آمریکا در
سایر مقوالت بی اذن رهبری محقق نخواهد شد اما در
عین حال این نوع سهلگیری در بحث روابط با آمریکا
را میش��ود در خیلی از افراد رصد کرد این احس��اس در
برخی به وجود آمده که دیگر خیلی الزم نیست سخت
بگیریم و نباید احساس کنیم که هر تماسی با آمریکاییها
میتواند به زیان جامعه ما تمام شود.
در ای��ن گون��ه س�لائق م��ا بای��د احس��اس نگرانی جدی
داش��ته باش��یم اما فقط این س�لائق نیس��ت که به نظام
ضربه میزند افرادی که در مسائل سیاسی سهلاندیش
هستند و دقتهای الزم را اعمال نمیکنند نیز موجب
نگرانی هستند اما نسبت به کسانی که مجموعه فعل و
انفعاالت سیاسی آنها موجب غفلت ما از دشمن میشود
نیز قطعا باید نگرانی داشت ،زمانی میشود دشمن را در
زمین��هنف��وذمح��دودک��ردکههمهتوجهاتبهتحرکات
دشمن معطوف شود.
امروز ما با شرایط دشواری مواجه هستیم به لحاظ درک
تحلیلی بسیار دشوار است درک این مطلب که چرا ما باید
نسبت به آمریکا حساس باشیم تنها به وسیله مطالعات
تاریخی در زمینه عملکرد گذشته آمریکا و انگلیس در
ایران حاصل میشود خیلی از افرادی که امروز در مسند
سیاسی قرار دارند اشراف تاریخی در مسائل مختلف ندارند
اطالعات تاریخی جدی ندارند به همین جهت مس��ائل
را س��هل میگیرند دش��من را خیلیکوچک میش��مارند
من نمیگویم ما خودمان را کوچک بشماریم اما دشمن
را هم نباید کوچک ش��مارد اگر ما دش��من را کوچک
بش��ماریمطبیعتابهدس��تخودمانزمینهغلبهدش��من
را فراهم میکنیم .باید نسبت به دشمن و فعالیتهایش
کامال جدی ،دقیق ،حس��اس و هوش��یار بود و الزمه این
حساسیت این است که درگیری داخلی ایجاد نکنیم حتی
اگر میخواهیم نسبت به برخی غفلتها تذکر دهیم یا
بعضی از خطاها را اصالح کنیم نباید به گونهای خطاب
کنیم که جای دشمنیها عوض شود مثال در غالب اینکه
فردی کمتر متوجه میش��ود و دش��من را خیلی جدی
نمیگیرد او را دشمن تلقی کنیم بعضی صحنه دشمنی
را تغییر میدهند قطعا حاصل چنین رفتارهایی به نفع
دشمن خواهد بود.
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آیا ویروس زیکا ناشی از اقدامات بیوتروریسمی است؟

پشهای که دنیا را تکان داد
دکتر ولیا ...رضایی /حشرهشناس ،سازمان حفظ نباتات کشور
طی روزهای اخیر شیوع بیماری ویروسی زیکا ( ،)Zika diseaseیک فالوی ویروسی ( )flavivirusکه توسط پشههای جنس  Aedesمنتقل میشود باعث
نگران�یسازم�انبهداش�تجهان�یوکش�ورهایآمریک�ایجنوب�یش�دهاس�ت.اولی�نباراینبیماریدربرزیلاوای�ل2015میالدیگزارششدواوایل
امسال شیوع سریع میکروسفالی (کوچک شدن سر در نوزادان) در مناطق آلوده خبرها را به خود مش�غول داشت و مطالعه بر تاثیر انتقال ویروس
ش پشههای آلوده با داشتن پوشش مناسب ،استفاده از تور
زیکا به مادران باردار و کوچک ماندن سر نوزادان ادامه دارد و حفاظت مادران باردار از نی 
در ورودیهای منازل ،مبارزه شیمیایی با پشهها ،نابودی مردابها و مخازن آب بهعنوان محل زندگی الرو پشه مدنظر قرار گرفته است .طی سپتامبر
 2015گزارشها از برزیل افزایش سریع کوچکماندگی سر نوزادان در مناطق آلوده در مقایسه با آمار قبلی (نیم فرد در هر  10هزار فرد) را نشان داد.
در ماه نوامبر این تعداد به سرعت بیشتری دست پیدا کرد و ارتباط احتمالی ویروس زیکا طی دوره بارداری مادران با میکروسفالی نوزادان در سایت
وزارتبهداش�تبرزی�لمنعک�سش�دوگزارشه�اازوج�ودRNAوی�روسزیک�اتوس�ط(reversetranscription-polymerasechainreaction(RT-PCR
درنمونهه�ایمای�عآمنی�وندوخان�مب�ارداروسونوگراف�یقب�لازتول�دمبن�یب�رمیکروسفالینوزادانوجداسازیRNAویروسزیکاازبافتهایبدن
بهخصوص مغز نوزادان مبتال به میکروسفالی که در بدو تولد مرده بودند ،احتمال این ارتباط را قوت بخشید.
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انتق��الای��نوی��روسازطریقپش��ههایجنس Aedesو
بهخصوص A.aegyptiiانجاممیگیرد.عالوهبراین،ویروس
در انتقال تب دنگ ،تب زرد و ویروس نیل غربی نیز نقش
دارد .گونه دیگر Aedes albopictus ،نیز قادر به انتقال این
ویروس است اما کارایی آن مشخص نیست.
آنچه باید مدنظر قرار گیرد این است که این بیماری در
گذشتههای دور در آفریقا گزارش شده اما میکروسفالی
به ندرت در مناطق آلوده دیده میش��د .این بیماری 50
سال قبل از آفریقا وارد آسیا شد .در سال  2007استرین
جنوب شرقی ویروس زیکا جزایر اقیانوس آرام جنوبی را
فرا گرفت و شیوع سریع بیماری در این جزایر که در آن
هیچکس ایمنی نسبت به آن نداشت ،اتفاق افتاد .از آنجا
که جمعیت جزیره اندک بود عوارض جانبی آن قابلتوجه
نبود اما در سال ،2013طغیان بیماری در پلینزیای فرانسه،
 270هزار نفر را مبتال کرد و پزشکان  42مورد نشانگان
گیلنباره را تایید کردند که میتواند باعث فلجی شود .این
تعداد حدود  8برابر تعداد طبیعی مبتالیان بود و اولین
اش��اره بر این موضوع اس��ت که ویروس زیکا میتواند به
سیستم عصبی شامل مغز حمله کند .اولین تایید وجود
زیکا در برزیل در ماه میگذشته اتفاق افتاد .اولین هشدارها
در رابطه با میکروسفالی در اکتبر انجام گرفت ،زمانی که
پزشکان در ایالت  Pernambucoدر شمال شرقی برزیل
تولد نوزادی با این عارضه را گزارش کردند .این ایالت دارای
 9میلیون نفر جمعیت است و هر سال  129هزار نوزاد
در این استان به دنیا میآیند و در گذشته ساالنه  9نوزاد
مبتال به میکروسفالی گزارش میشد .در نوامبر  2015و

زمانی که برزیل وضعیت پزشکی اورژانسی اعالم کرد ،ایالت
 Pernambucoتولد  646نوزاد مبتال را گزارش کرده است.
پلینزیای فرانسه تنها منطقه خارج از برزیل بود که افزایش
تعداد تولد نوزادان با میکروسفالی را نشان میداد و احتمال
ارتباط بین زیکا و میکروسفالی در این منطقه بسیار باال
بود .در ماه نوامبر گذشته مقامات پلینزی فرانسه شیوع
زیکا طی ماه اکتبر  2013تا آوریل  2014را مورد ارزیابی
قرار دادند و افزایش غیرمعمولی از یک مورد در سال به 17
مورد نوزادان مبتال به ناهنجاری سیستم عصبی مرکزی
قبل از تولد طی سالهای  2014 -2015مشاهده کردند
که میکروسفالی را نیز شامل میشد .تعداد نوزادان مبتال به
میکروسفالی که طی چند ماه اخیر به دنیا آمدهاند ،تقریبا
 4هزار نفر است که  25برابر بیشتر از سال قبلی است.
ای��نبیم��اریت��اب��هح��ال500هزارنفررادربرزیلمبتال
کرده اما تا به حال در بیش از  20کشور از جمله آمریکا،
س��وئد ،دانمارک ،ایتالیا و س��وئیس موارد ابتال به ویروس
زیکا مش��اهده ش��ده اس��ت .مواردی از زیکا در حال حاضر
درتگ��زاس،فلوری��داوویرجینی��ایآمریکاگزارشش��ده
اس��ت .موضوع ویروس زیکا به قدری برای آمریکاییها
جدی است که ورزشکاران المپیکی این کشور شاید برای
جلوگیری از آلوده شدن به این ویروس ،از حضور در ریو
 ۲۰۱۶امتناع کنند.
نقش احتمالی آمریکا در شیوع این ویروس
طیروزهایاخیرخبرهاییبهنقلازروزنامههاوسایتهای
آمریکایی در رسانههای کشور انتشار یافته که رهاسازی

پشههای ناقل ویروس را در برزیل مورد تاکید قرار داده
است .با توجه به این گزارشها ،متخصصان وزارت بهداشت
و درمان و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی نیز
نسبت به احتمال بیوتروریستی بودن انتشار ویروسهایی
مانندبیماریزیکاهشداردادهوانجاماقداماتبیوتروریسمی
را از راههای آسیب به جوامع و حمله کشورها برای نیل
به اهداف سیاسی و اقتصادی دانستهاند .آنطور که بیان
شده شیوع بیماریهایی از قبیل زیکا میتواند هزینه بسیار
زیادی برای جامعه هدف همراه داش��ته باش��د به گونهای
که بیماران قادر به اشتغال نخواهند بود و در اولین گام
به اشتغال ضربه وارد میشود.
همچنین نقش نیروهای مخرب داعش و در فعالیتهای
بیوتروریستی و احتماال در انتشار پشه زیکا در دنیا و حتی
ایران مدنظر قرار گرفته که ممکن است داعش با همکاری
صهیونیستها مبادرت به انتقال پشه به سایر کشورها کند
که البته این موضوع هنوز ثابت نشده اما با توجه به اهمیت
موضوع نباید احتماالت را از نظر دور داشت.
اما آنچه تاکنون در منابع علمی جهان مش��خص دور از
تفکرات منفی است و نشان از اجرای اقدامات کنترلی از
جمله مبارزه ژنتیکی با استفاده از روش نر عقیمی علیه
پشههای ناقل ویروس زیکا دارد.
طب��قکنفرانس��یک��هش��رکت Intrexonبرگ��زارکرده
ب��ود Piracicaba،برزی��ل (ش��هری در ایالت س��ائوپولوی
برزیل در جنوب شرقی این کشور) اولین محیط شهری
در جهان بوده که موجودات اصالحش��ده ژنتیکی توس��ط
( Oxitecزیرمجموع��ه)Intrexonدرمحی��طوح��شرها

شدهاند .این موجودات پشههای تغییر ژنتیکی داده شده
یودند و این موجودات پرنده در ماه آوریل سال  2015رها
شدهاند Intrexon .از اصول مهندسی در زیستشناسی
برای تولید محصوالتی در صنایع بهداشتی ،غذایی ،انرژی
و محیطزیستی استفاده میکند .استفاده از تکنولوژیهای
پیشرفته با همکاری محققان و کارشناسان اقتصادی برای
طراحی و تولید یا تغییر مولکولها ،سلولها ،موجودات
زنده و روند حل مسائل مهم در دنیای زنده از اهداف این
شرکت است .این شرکت ارگانیسمهایی را برای مقاصد
کش��اورزی ،پزش��کی و صنعت طراحی و تولید میکند و
عرضه اولیه عمومی تولیدات آن در سال  2015بیش از
 2میلیارد دالر فروش داشته است.
 (Oxford Insect Technologies) Oxitecنی��ز ی��ک
کمپانی تکنولوژی بریتانیایی است که تولید و رهاسازی
حشرات تغییر ژنتیکی داده شده را برای کمک به کنترل
حشرات در دست بررسی و اجرا دارد Oxitec .یک نسخه
از پشه  Aedes aegyptiتغییرات ژنتیکی داده شده را برای
کنترل انتقال بیماریهای پشه زاد در حال اجرا دارد .ظاهرا
هیچارتباطیبینرهاس��ازیپش��هاصالحژنتیکیش��دهو
زیکا یا نقایص هنگام تولد در ارتباط با زیکا در کودکان در
شمال شرق برزیل دیده نشده اما با وجود این یک ارتباط
بین خرید 160 Oxitecبه قیمت  160میلیون دالر توسط
شرکت  Intrexonدر ماه اوت  2015و ثروت بادآوردهای
که  Intrexonاز طریق پشه اصالح ژنتیکی شده به دست
آورده ،وجود دارد .در حال حاضر ،سرمایهگذاران آمریکایی،
نش��ریات تجاری و رس��انهها اس��تفاده از موجودات تغییر
ژنتیکی داده شده همانند محصوالت  Intrexonرا برای
از بین بردن ماالریا ،تب دنگ و بیماریهای دیگر  -که

هنوز راه درمان قطعی برای آنها وجود ندارد -پذیرفتهاند
که با ورود ارگانیسمهای تغییر ژنتیکی داده شده به محیط
قابلانجام است.
روش نر عقیمی چیست؟
روشن��رعقیم��ی()Sterileinsecttechniqueی��کروش
شناختهش��ده براي كنترل آفات با اس��تفاده از رهاس��ازي
حش��رات عقيم در س��طح منطقهای ایزوله براي كاهش
باروري جمعيت آن گونه است .روش نر عقيمي روشي از
مبارزه بيولوژيك است كه ميليونها حشره عقيمشده در
محيط رها میشوند که اين حشرات رهاسازي شده عموما
نر هستند .حشرات نر عقيم با نرهاي وحشي سالم براي
جفتگيري با حشرات ماده رقابت میكنند .اگر يك حشره
ماده با يك حشره نر عقيم جفتگيري كند نتايجي در بر
ندارد در نتيجه نسل بعدي آفت كاهش میيابد .رهاسازي
مكرر اين حشرات میتواند جمعيت آفت را محو کند ولي
اكثرا تحت عنوان كنترل و نه ريشهكني مورد استفاده قرار
میگيرد .اين روش و ساير روشهاي ژنتيكي تحت عنوان
 Autocidalبيان میشوند زيرا حشرات آفت براي از بين
بردن تعدادي از افراد همان گونه استفاده میشوند .روش
نر عقيمي روشي ايمن از نظر زيستمحيطي و اختصاصي
گونه است كه كنترل زاد و ولد حشره ناميده میشود .اين
روش شامل رهاسازي ميليونها حشره عقيم در سطح يك
منطقه است تا با حشرات ماده طبيعي جفتگيري كنند.
در این راس��تا و با هدف کنترل پش��ه ناقل ویروس زیکا،
شرکت  Oxitecاقدام به تولید و رهاسازی حشرات نر عقیم
پشه ناقل در برزیل کرد.
این ش��رکت در حال برنامهریزی برای اجرای رهاس��ازی

پشههای عقیم در  Piracicabaبرزیل است که به شدت
از سوی ویروسهای منتقله توسط پشه Aedes aegypti
در معرض خطر است .در حال حاضر ،پشههای تولیدشده
توسط  Oxitecقادر به پوشش حدود  5هزار نفر در یک
منطقه از این شهر هستند اما این شرکت قصد گسترش
رهاسازی پشههای عقیم برای پوشش مرکز شهر و تا 60
هزار نفر مردم این شهر را دارد .در بلندمدت  Oxitecقادر
به پوشش  300هزار نفر است.
حشرات اغلب با استفاده از اشعهدهي عقيم میشوند كه
حشرات تازه عقيم شده معموال ضعیفتر از حشرات عادي
شدهاند و با نرهاي طبيعي كمتر قادر به رقابت هستند .با
وجود اين روشهاي ديگر نر عقيمي نيز در حال توسعه
است .البته طی سالهای اخیر کشور ایاالت متحده آمریکا
اکثر آزمایشهای خود را در راستای تولید موجودات ترانس
ژنیک یا تراریخته در کشورهای دیگر انجام داده که عالوه
بر آزمایش پشههای نر عقیم ناقل ویروس زیکا در کشور
برزیل ،تولید و پرورش ماهیهای سالمون تغییر ژنتیکی
داده شده در کشور پاناما نیز انجام شده اما باید اشاره کرد
یک��ی از موفقیتآمیزتری��ن اقدامات کنترل ژنتیکی علیه
حشرات آفت براي ريشهكني مگس گوشت Cochliomyia
 hominivoraxدر شمال آمريكا بوده که ادعاهای موجود
ریش��هکنیاینآفتراباعثش��دهاس��ت.درکش��ورمانیز
طی سالهای اخیر محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و
پزش��کیهس��تهایس��ازمانانرژیاتمیایران،استفادهاز
این روش را برای کنترل آفاتی مهم از جمله مگسهای
میوه زیتون و مدیترانهای و کرم گلوگاه انار مدنظر قرار داده
و با همکاری سازمانهای و نهادهای بینالمللی از جمله
آژان��س بینالملل��ی انرژی اتمی اجرای برنامههای کنترل
این آفات مهم و کلیدی کشور – که همانند اکثر آفاتی
که هدف این برنامهها بودهاند ،کنترل شیمیایی موثری
علیه آنها وجود ندارد -را آغاز کردهاند.
روش ژنتیک��ی دیگ��ر جايگزين��ي ب��ا ف��رم بيض��رر
 Replacement by Innocuous Formاس��ت .یک روش
مبارزه ژنتیکی علیه حشرات آفت محسوب میشود که
در اين روش آفات بيضرر در محيط ايجاد میشوند كه
اين جايگزينهاي ژنتيكي پرورش مییابند و در محيط
رها میشوند .از مهمترين مثالها در اين رابطه مربوط به
پشه  Anopheles gumbiaناقل ماالريا و ميكروارگانيسم
بيماريزاي  .Plasmodium spاست .استريني از اين پشه
كشف شده كه مصون از بيماري است و با خوردن خون
آل��ودهب��هعام��لبيم��اريزاآنرادرمحفظ��هايقرارداده
( )Encapsulateكه اين مساله مرگ عامل بيماريزا را به
دنبال دارد بنابراین ،اين استرين نميتواند بيماري را منتقل
کند .اگر بتوان افراد اين اس��ترين را در محيط رهاس��ازي
کرد ماالريا را هم میتوان كنترل كرد .امروزه شرکتهایی
مانند  Intrexonدرصدد انجام این کار هستند.
یادآور میشود ویروس زیکا از نوعی پشه که اقلیم گرم و
مرطوب را دوست دارد ،به انسان منتقل میشود .ویروس
زی��کادرس��ال۱۹۴۷درجن��گلزی��کا()Zikaدراوگان��دا
شناسایی شد اما اکنون هر چه بیشتر در مناطق شمالی
نیز شیوع پیدا میکند.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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امنیتزیستی ،مصونیت و سالمت جامعه

نگاهی به طرح تازه گوگل برای دستکاری ژنتیکی
پشههایناقلبیماری

دشنهای بهنام پشه
زهرا صادقی

پشهها را میتوان مرگبارترین موجودات روی زمین خواند؛ این حشرات کوچک با نیش خود حجم باالیی
ازدرددرانس�انایج�ادمیکنن�دوقادرن�دبیماریه�ایناتوانکنن�دهوبعضامرگباریمانندماالریاایجاد
کنند که ساالنه  200میلیون نفر را آلوده میکند و  600هزار انسان را به کام مرگ میکشاند .ساالنه حدود
 400میلیون نفر نیز از طریق همین موجودات به تب دنگ آلوده میشوند که در حدود  22هزار نفرشان
توانایی مقاومت در برابر درد بسیار شدید آن را ندارند و پس از ابتال جان خود را از دست میدهند .از
همین رو ،اینکه انسان تالش دارد روشی برای حل مشکل پشهها بیابد به هیچ وجه جای تعجب ندارد
و خوشبختانه اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان میدهد گوگل قصد دارد برای رفع این معضل وارد
عمل شود .براساس خبری که نشریه  The Informationمنتشر کرد ،یکی از مدیران عالی رتبه گوگل به نام
لینوس آپسون قصد دارد نوعی پروژه بیولوژیکی را آغاز کند که در آن پشهها از لحاظ ژنتیکی دستکاری
میشوند تا نسل آنها از روی زمین برداشته شود .آنطور که در این گزارش ذکر شده ،اطالعات زیادی در
این رابطه موجود نیست اما گفته شده در اجرای این طرح از لینوس آپسال کمک گرفته شده که پیشتر
از مهندسان ارشد طراح کروم بوده است .او اظهار داشته صرفا با این هدف میخواهد چنین پروژهای را
به انجام برساند که اثرگذاری بیشتری داشته باشد و چون نمیخواهد به خاطر سوددهی هرچه سریعتر
این طرح تحت فشار قرار بگیرد ،تصمیم گرفته آن را در گوگل و با بودجه ارائهشده آن دنبال کند .اگر
خاطرتان باشد گوگل پیشتر اعالم کرده بود فعالیتهای غیرمرتبط خود به جستجو شامل گوگل اکس
و فایبر را از پیکره اصلیاش جدا میکند؛ آن نامها و البته خود گوگل ،حال شرکتهای مجزایی هستند
که زیر پرچم یک کمپانی مادر تخصصی به نام آلفابت فعالیت میکنند و طرح نابودسازی پش�هها هم
احتماال میتواند بخشی از فعالیتهای گروه علمی گوگل اکس باشد.
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واهد شد؟
نیس��ت .با
ونه اجرا خ
س
چگ
در دس��تر
پش�� ههای
ح
این طرح ورد این طر
س��تفاده از
زیادی در م
ند .یکی از
ش را برای ا
زییات
کن
حتماال  2رو
یها را ریش هکن شت ،انتشار
ج ش��مندان ا

رند تا بیمار
ن همه ،دان
ه خواهد دا
میب
ای
خود همرا
مثل دنبال
یشده ژنتیکی به کار رباری را با
برای تولید
دستکار 
شود نتایج پ
شد هاند تا
ند ،نوزادان
ی
ه گفته م 
دستکاری
رب هس��ت
کارهایی ک
کی
مخ
این رابطه
راه
ست که از لحاظ ژنتی رات حاوی نوعی ژن جام شده در
های نری ا
��
تهای ان
ش
 80تا 95
ح
ن
نند .تس 
ای
پش ه
ن
و
هها را بین
چ
بگردند ،اما
ی رشد ک
پش��
د این روش
ه
گون ههای ماد بود تا دوران بزرگسال ش میتواند جمعیت دهد .اما ایرا
رو
د
ند ،کاهش
به وضعیت
آنها قادر نخواهن ند نش��ان داده این دنگ هس��ت
رایط
و کیمن آیل
ش��یوع تب
�� هها و بازگش��ت ش�� در نتیجه با
در برزیل
مس��تعد
ت پش
دو
د در بخ 
شهایی که ز عادی ش��دن جمعی ی نر را دستکاری کنن زیادی کم
ص
ت به میزان
ا
فاصله پس
رتبا گون هها
در ��ت که بال
این حشرا
یشوند م
جدیدترین

س
م
ق
ا
ر
ن
و
ری
ای
مندان مجب
دشده از ط
د داش��ت.
یهای ایجا
خواهن
ر شود و به
گذشته ،دانش زان آلودگ 
اقالن بیماری وجود وم امکانپذی
ی
ود اینکه م
ون
ه رویکرد د
که به کلی
وج
باز هم این عامالن ما باعث شد
دهند یا این
یش��ود،
ا
ی
ی

ک
ییر شکل م
کاری ژنتی

م
ونه جانوری
ولوژی دست
ش هها یا تغ
ل یک گ
جمعیت پ
تکن جب آن کل
رویکرد که میتواند ک شتناکتری
مو
ن
ه مراتب وح

یروند اما ای ض جانبی ب
از بین م د کند ،عوار
را نابو
هد داشت.
خوا

ولوژیک نازی
پشه ،سالح بی
در پی تحقیقاتی ج
پژوهشگر آلمانی
یک
الح بیو
پشه ب هعنوان س 
را قصد استفاده از
ن بوده است .کالو
ظاه
رانگیز میان محققا
موضوعات جدلب
جباری در داخاو به
اه کار ا
لهای مربوط به اردوگ شه بوده است .طبق
و پروتک 
«تسلیحاتی» از پ
یها برای استفاده
ی آلمان در اواخر
ناز 
سیونال سوسیالیست
ار رسیده ،رژیم نا
وژیکی به کار بند
به انتش
حهای بیول
را ب هعنوان سال 
تا برنام ههای خود
ده به انگل ماالریا
خاو راهاندازی کرد
آلو
کار اجباری در دا
قیقاتی داخاو انج
در اردوگاه
هایی در موسسه تح
ش
ل  ۱۹۴۴آزمای 
واضع تحت کنترل
است« :در سا
هها در مناطق و م
اد کردن این پش��
ل آلوده به انگل ما
و انتقال و آز
شد ،پش ههای آنوف
بود که اگر قرار با
ران تاکنون بر این
گرفت ،این
یمانند .پژوهش��گ
دون تغذیه زنده م
یکی احتمالی از س
چه مدت ب
با حمالت بیولوژ
فتن را ههای مقابله
ی برخوردار بودها
یها یا
ناز 
ی تحقیقاتی کافیا
ن کار از موسس هها
این است که ساز
برای ای
درخور توجه دیگر
ید راینهارد ،نکته
«کارل فون فریش
از د
بودند .یکی از آنها
حتر
که از همه صال 
د .دانشمندی دیگ
ن مادربزرگش بو
وی یهودیبود
میان اساس و ار
جو رقابتی حاکم
با توجه به
مقاله خود همچنی
وهش��گر آلمانی در
پژ
ب هعنوان س�لاحه
پش�� ههای آلوده
ت و دستاوردهای
تحقیقا
حهای م
سال 

یها
ده که رژیم نازی
به این نتیجه رسی
ید
یها تاکنون از
جد
ه .این برنام ه ناز 
ولوژیکی را داشت
توبینگن در اسناد
شر هشناس دانشگاه
وس راینهارد ،ح
ندهند ه تالش
اعتقاد وی ،نشا 
ی برخورده که به
ی Endeavour
ه شواهد
در نشریهتخصص
این پژوهشگر که
ی بوده تا پش ههای
مقال ه
الش یافتن را ههای
جهانی ظاهرا در ت
سهای تحقیقاتی
گ
ر جن 
در آن زمان موس
درتمند «اساس»
این ارتباط آمده
دد .نهاد ق
در مقاله مزبور در
زمینه پیش ببرد.
ده به انگل ماالریا
د را در این
عمر پش ههای آلو
افزایش
مورد آزمایش قرار
جام شد تا را ههایی برای جمله موضوعاتی که
ن» یافت ش��ود ».از
ل کرد ،این پش هها
«دش��م
حل «پرتاب» حم
ل «پرورش» تا م
ی داخاو در دوران
االریا را از مح
انس��تیتو تحقیقات
هدف از تاس��یس
یها
س راینهارد ،ناز 
باور بودند که
ت .به اعتقاد کالو
ی متفقین بوده اس
اردوگاه نداشتند.
سوی نیروها
موسسهای تازه در
نیازی به راهاندازی
مندانی بهره نبرد
اند و در واقع
«محرمانه» از دانش
س برای این پروژه
واقعی مخالفت با
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که رس��ما رد صال
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دارد چراکه
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دا در گف 
گفت« :زمان
شوند نم ی که این حشرات وار Nature
یتوانی
د طبیعت
د آنها را با
زگردانید».
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وراژیک» کوبا
«تب دانگ هم
پزش��کان کوبایی
ریکا در بیماری
جام گرفته توس��ط
نقش آم
ور آمریکای التین
ش داد تحقیقات ان
ی «تل هس��ور» گزار
ژیک» در این کش
«تب دانگ همورا
رس��انه ونزوئالی
س��ال  1981نوع
در شیوع بیماری
بوهمیا» ،آمریکا در
ن است که آمریکا
شرش��ده در مجله «
 15نفر را گرفت در
حاکی از آ
طبق اطالعات منت
ن بیماری جان 8
ش داش��ته اس��ت.
وبا کرد که شیوع ای
رو کوری» ،محقق
در س��ال  1981نق
(خونی) را وارد ک
شک کوبایی و «پد
دانگ هموراژیک»
اری رودرگیز» ،پز
از مطالعه و بررسی
ی از بیماری «تب
یدادند« .روسم
ی حمایت خود را
ودکان تشکیل م 
خطرناک
در دهه  90میالد
شکان کوبایی در
کشت هشدگان را ک
موسسات کوبایی
د ،اعالم کردند .پز
ی که  101نفر از
اعالم کردند بیشتر
وبا را فرا گرفته بو
صلی پروژه در این
حال
یری» در این رابطه
هه  80میالدی ک
یکند .مدیر ا
آمریکا را تایید م 
وراژیک» که در د
موسسه طب گرمس
مونه آزمایشگاهی
ی «تب دانگ هم
گ» در کوبا توس��ط
«
اهت عجیبی به ن
ی از شیوع بیمار
وع بیماری «تب دان
 1981در کوبا شب
ن کوبایی در س��ال
تاثیرات ناش
از کردند که ش��ی
ن بیماری در سال
پیدا کرد ».پزش��کا
ی مطالعاتی را آغ
موثر در شیوع ای
ن کش��ور ش��یوع
و نمونه اصلی این
دهه  90میالد
بات اینکه عوامل
س��ال  1944در ای
که ب هعنوان مرجع
اث
«مطالعات ما برای
در
یماری «تب دانگ»
اری «تب دانگ»
خاص در منطقهای
رابطه گفت:
 19با اولین نوع بیم
به نظر میرس��د؛ ب
وال توسط یک مورد
گینه نو دارد ،کافی
کوبا در س��ال 81
«تب دانگ» معم
ی به میزان حضور
موجود در
ت نمونه ش��ایع در
خطرناک بیماری
رعت شیوع بیمار
ی را درباره ش��باه
«رودریگز» ،شیوع
یشوند .س
موجب افت ناگهانی
 1955مدارک

م
ال
ته
بت
م
گف
ی
به
ار
د.
یم
یشود ،نشان دادن
ییابد .این بیماری
جدیدی به این ب
یماری شناخته م 
هها گس��ترش م 
ن منطقه نیز افراد
ام ش��یوع پیدا کرد
ت که توس��ط پش��
ب
ند که در اطراف آ
یر غربی اقیانوس آر
س��
ا
ه
شد
ا
ی
��
معین شناسایی
س
زا
رو
ج
و
وی
یا
ی
س��
یشود و در
«تب دانگ» بیمار
در جنوب ش��رقی آ
اگهانی ظاهر م 
هوا بس��تگی دارد.
تب دانگ بیش��تر
است که ب هطور ن
پش�� هها در
یش��ود.
این بیماری حاد
مفاصل و عضالت،
س��پس مرگ م 
نیز افزایش یافت.
ار خون و ش��وک و
ب ،خستگی ،درد
ب
فش��
ت
ائی
د،
میتوان به سردر
کای التین و کار
تها و پاها
مز شدن کف دس 
ییابد .از عالئم آن
به سرعت در آمری
رمسیر شیوع م 
ید پشت چشم و قر
ما
ا
گرمسیر و نیمه گ
ند باعث خونریزی
ی لث هها ،درد شد
مناطق
ت پوستی ،خونریز
ام دارد که میتوا
ب دانگ خونی» ن
غدد لنفاوی ،بثورا
ت ،مدفوع سیاه و
ید این بیماری« ،ت
ورم
نفش رنگ زیر پوس
شد
ل
اشاره کرد .شک
لهای قرمز یا ب

بینی یا لث هها ،تاو
خون و مرگ شود.
شدید از
شدن ،افت فشار
سفید ،کبود
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زیکا در برزیل قاتل نوزادان و در کلمبیا قاتل بالغان است

حقایقی از زیکا ویروس
دکتر سیدناصر عمادی /متخصص پوست ،عضو هیات علمی دانشگاه علومپزشکی تهران
وقتی ویروس زیکا قدرت خود را اینچنین در  2کشور همسایه آمریکای جنوبی با چهرهای متفاوت از مرگ نوزادان و بالغان در مدت کمتر از چند روز
و هفته به رخ انسانها میکشد ،بسیار سادگی است در کشورمان مدعی شویم پشه ناقل ویروس زیکا را در خارج از مرزهای کشور کنترل میکنیم و
اجازه ورود به آن نمیدهیم .شایسته بود ،به جای ادعای موفقیت کاذب در میدان مبارزهای که هنوز ویروس و دشمنی در آن وارد و مشاهده نشده،
با ارائه گزارش علمی و تجربی از مبتالیان گذشته از کشورهای دیگر به همه مردم این آب و خاک بیاموزیم که تکتک آنها بهعنوان محرم ،همراه،
همرزم و ساعی در سختترین و پرمخاطرهترین لحظات باید برای هر دفاع منطقی ،علمی و موثر در مقابل نفوذ ویروس بیگانه مهیا باشند .بهعنوان
متخصص پوست و عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی تهران که سالها مشاهدات مکرری از بیماریهای مختلف ویروسی را با حضور در کشورهای
مختلف از قاره آفریقا تجربه کردهام ،بهترین ،موثرترین و موفقترین راه مبارزه با بیماریهای خطرناک و هولناک عفونی و ویروسی را گپ و گفتوگو
صادقانه با مردم و بیان همه زوایای پنهان بیماری به مردم عزیز کشورمان میدانم .از این رو ،آخرین اطالعات و اخبار از بیماری ویروس زیکا را که از
مراکز معتبر علمی دنیا بهخصوص مرکز مبارزه با بیماریهای واگیردار ( ) CDCتهیه و ترجمه شده در اختیار هموطنان عزیز قرار میدهم .به فرمایش
موال علی(ع) عالم واقعی کسی است که همه اعضا و جوارح آن از علم و عمل سخن بگوید و دیگران را از دانستههای خود مطلع کند.

پرونده

 .1تاریخچه ویروس زیکا
متخصصان به صورت اتفاقی و هنگام پایش سیستماتیک
بیماری تب زرد ،با نوعی عامل بیماریزا روی میمونهای
رزوس مواجه ش��دند که برایش��ان کامال تازگی داش��ت و
این س��رآغاز ماجرا بود .حدود  ۵س��ال بعد در اوگاندا و
تانزانیا مواردی از ابتالی انس��ان به این ویروس گزارش
ش��د .تحقیقات نش��ان میدهد این بیماری در اثر نیش
پشههای آلوده از جنس ( )Aedesباالخص گونه موسوم
به ( )Aedes aegyptiکه اغلب در مناطق حاره زیست
میکند ،به انسان منتقل میشود .الزم به یادآوری است
اینگونهپشهدرعینحالمیتواندناقلبیماریهایمشهور
دیگری مانند دنگی ،چیکونگونیا و تب زرد نیز به انسان
باشد .این ویروس تا سال  2014فقط در آفریقا ،آسیای
جنوب شرقی و جزایر اقیانوس آرام شیوع یافته بود و در
آن سال به جزیره ایستر و شیلی گسترش یافت .ویروس
زیکا تا ماه مه  2015به برزیل راه یافت .سال گذشته در
برزیل بیش از  84هزار مورد ابتال به این ویروس ثبت شد.
امسال هفتادمین سال کشف این ویروس است.
 .2مسیر ویروس زیکا در آمریکای جنوبی
بعد از برزیل بهعنوان اولین کش��ور قربانی ویروس زیکا
در هفته اخیر که موجب تولد نوزادان با سرهای کوچک
(میکروسفالی) شده در مقابل ،امروز آخرین خبر از کلمبیا
بهعنوان دومین کشور قربانی ویروس زیکا حاکی از مرگ 3
فرد بالغ (یک زن و  2مرد) به علت ابتال به بیماری گیلنباره
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(ضعف شدید عصبی-عضالنی) ناشی از ویروس زیکاست.
وزارت بهداشت کلمبیا با اعالم وضعیت اضطراری اعالم
کرده تا روز هجدهم بهمن ماه نزدیک به  60هزار نفر در
این کشور آلوده به ویروس زیکا شدهاند که نزدیک به 3
هزار نفر آن خانمهای باردار هس��تند 3 .نفر ش��امل (یک
زن و شوهر و یک مرد دیگر) نیز طی روزهای اخیر بعد
از ابتال به زیکا به یک بیماری عصبی – عضالنی (گیلن
باره) مبتال ش��دهاند که با عدم پاس��خ به درمانهای رایج
به کام مرگ رفتهاند.
نکته قابلتوجه اینکه اگرچه تاکنون زیکا در برزیل بهعنوان
اولین زنگ خطر ،زندگی نوزادان را با تولد مکرر از نوزادان
با س��رهای کوچک (میکروس��فال) مورد تهدید قرار داده
اما برعکس در کلمبیا ،عدم گزارش از میکروسفالی نزد
نوزادان و شیوع بیماری عصبی–عضالنی (گیلن باره) در
حدود  100بیمار بالغ مبتال و مرگ  3تن از آنها ،ظاهرا
بزرگساالن را هدف قرار داده است.
 .3اختالف در  2کشور همسایه (برزیل و کلمبیا)
هماکنون این اختالف در 2کشور همسایه (برزیل و کلمبیا)
از بیماری زیکا  2تئوری را مطرح کرده است.
-1یادرآیندهنزدیککلمبیاباموجیازنوزادانمیکروسفال
مواجه خواهد شد.
 -2یا عوامل دیگر عالوه بر ویروس زیکا در برزیل در بروز
و تولد نوزادان میکروس��فال نقش داش��ته که در کلمبیا
موجود نیست.

 .4ریشه و بنیان ویروس زیکا از کجاست؟
از دس��ته آربوویروس ( )Arboviruse) (Flavivirusو ناقل
آن پشه ،آدس ایجیپتا و آلبوپیکتوس ()Aedes Aegypti
است که شیوع آن در شمال شرقی برزیل در سال 2015
به واسطه نوزادان متولدشده با سر کوچک (میکروسفال)
شناخته شد.
ای��نپش��ههادرمناط��قب��ابارندگ��یزیادوبرکههایآب
راکد و تقریبا دمای کم ،زندگی و تخمگذاری میکنند.
بهخصوص در ظروف پالس��تیکی حاوی آب که مدتها
باقی مانده است.
 .5عالئم ابتال به ویروس زیکا چیست؟
زیکا،ویروسمعروفبهبیماریتبدارمالیم
است که از طریق گزش حشره به انسان
منتقلمیشود.شایعترینیافتهفردمبتال
به زیکا تب ،راشهاس پوستی ،درد
مفاص��ل و قرم��زی
چشمها س��ت .
عالئ��م بیماری
از چن��د روز ت��ا
یک هفته اس��ت.
درد عضالت
و سردرد نیز
در مواردی
گ��زارش

شماره هفتم  -بهمن ،اسفند 94

 .7آیا همه بیماران مبتال دچار عالئم میشوند؟
ن��ه،اتفاق��اازه��ر5بیم��ارمبت�لابهزیکا1نفردچارعالئم
جدی از بیماری برای مراجعه به پزش��ک و بیمارس��تان
میشود .یعنی اکثر مبتالیان مراجعه به پزشک و درمانگاه
ندارند بنابراین در مدت یک یا چند هفته بهدلیل اطالع
نداشتن از بیماری خود موجب انتقال بیماری هستند.
.8عالئمبیماریزیکامشابهچهبیماریهاییاست؟
• لپتوسپیروزیس
• ماالریا
• سرخک
• سرخجه
• آنفلوانزا
 .9راههای انتقال بیماری زیکا چیست؟
• انتقال از پشه به انسان
• از انسان به پشه
• از انسان به انسان از طریق رابطه
جنسیوازمادربهجنینو
ازطریقزخمهای
باز
• انتقال
و اهدای
خون
نکت��ه
مه��م
ا ینکه
گفت��ه
میش��ود
باید پشهها
را از تماس با فرد
آلوده بهخصوص در
هفتهاولنجاتدادچون

 .10در برزیل چه گزارشی از  35نوزاد و مادر مبتال
به ویروس زیکا اعالم شده؟
• دور سر همه متولدین از مادران مبتال مساوی یا کمتر
از  SD 2بوده است.
•  74درصد از مادران راشهای پوستی را در دوره بارداری
ذکر کردند.
•  71درصد نوزادان به شدت میکروسفال بودند.
• 50درص��دن��وزادانی��کعارض��هعصبیدیگرعالوهبر
میکروسفالی هم داشتند.
• هیچ نقص مادرزادی دیگری در نوزادان مبتال کشف نشد.
• راش پوستی (ضایعات خارشدار پوستی کهیرمانند) در
یک دوره یک هفتهای در مادران باردار مشخصه مهمی
از ابتال به ویروس زیکا در مقایسه با سایر ویروسهاست.
•دربررس��یاس��کنجمجم��هومغ��زن��وزادانمناط��ق
کلسیفیکاس��یوندرپریونتیکوالر،پارانش��یم،تاالمیک،
گانگلیونهای بازال در یکسوم نوزادان دیده شد.
• بزرگ��ی ونتریکوله��ا ثانوی��ه ب��ه آتروف��ی کورتیکال و
سابکورتیکال دیده شد.
•  31درصد نوزادان پوست اضافی و مواج در سر داشتند.
• همه  35نوزاد مبتال به زیکا برای س��یفیلیس ،توکس��و
پالس��موزیس،س��رخک،س��رخجهوسایتومگالوویروس
هرپس ،تست منفی داشتند.
 .11تشخیص زیکا چیست؟
 3روش مهم شامل -1 :عالئم بیماری -2 ،محل و زمان
مس��افرت و  -3آزمایش خون نقش مهمی در تش��خیص
بیماری دارد.
آزمایش خون شامل
• هفته اول بیماری با تعیین ژن ویروس در سرم بیمار
به نام ()RT-PCR
• در هفته دوم یافتن آنتیبادی  IgMدر خون بیمار مبتال
و آنتیبادی دیگر به نام neutralizing antibodies
کمککننده است.
 .12آیا زیکا واکسیناسیون و درمان موثری دارد؟

 .13موثرترین راه پیشگیری زیکا چیست؟
لباس با پوشش مناسب تمام بدن ،پشهبند ،توری برای در
و پنجره ،مواد دفعکننده پشهها و حذف ظروف پالستیکی
تیره محتوی آب از مهمترین راههای پیشگیری است.
در دسترس نبودن واکسیناسیون و داروی مناسب اهمیت
پیشگیری را ضروری میکند.
از این رو ،پرهیز از مس��افرت به مناطق آلوده و پوش��ش
مناس��ب و کامل با حفاظت پش��هبندهای مناس��ب بسیار
ضروری است.ژ

پرونده

ش��ده اس��ت .بیماران مبتال بهدلیل عالئم مالیم مراجعه
بیمارس��تانی ندارند و طول دوره بیماری تا یک هفته و
در موارد نادری ممکن است بیش از یک هفته باشد .این
بدان معناس��ت که خون فرد مبتال برای انتقال بیماری
یک هفته یا بیشتر از آن آلوده است.
 .6یک فرد مبتال تا چه مدت میتواند حامل بیماری
و عامل انتقال به دیگران باشد؟
و آخرین اطالعات اینکه یک فرد مبتال تا چه مدت مخزن
بیماری اس��ت و موجب ابتالی دیگران میش��ود؟ جواب،
از چند روز تا یک هفته و در مواردی نادر تا چند هفته
(کمتر از یک ماه) است.
به همین علت گزارش اخیر از انتقال بیماری از انس��ان
به انسان (خانم مبتالیی که از برزیل به ایالت تگزاس در
آمریکا مس��افرت کرده و همس��رش را مبتال کرده) دوره
کمون یا نهفتگی بیماری زیکا را مبهم کرده است (بیشتر
از یک هفته).

پشهها به راحتی مبتال میشوند و بیماری را به انسانهای
دیگر منتقل میکنند.
واقعیت این است که یک فرد مبتال به زیکا دهها پشه سالم
را آلوده کرده و این پشههای آلوده شده صدها انسان دیگر
را مبتال میکنند .بنابراین تالش ما فقط برای پیشگیری
و نجات انسانها نیست بلکه باید برای پیشگیری و مبتال
نشدن پشهها نیز تالش کرد.
ویروس از خون فرد آلوده به پشه منتقل و سپس از پشه
آلوده به فرد سالم منتقل میشود .بنابراین هم پشه موجب
ابتالی انسان به زیکا میشود و هم انسان موجب انتقال
بیماری به پشه خواهد شد.
اماممکناس��تزیکامس��تقیماازانس��انیبهانس��اندیگر
از طریق تماس جنسی و تماس مستقیم با زخمهای باز
منتقل شود.

واکسیناسیون و درمان مشخصی برای پیشگیری و درمان
زیکا وجود ندارد اما درمانهای حمایتی شامل
• استراحت کافی و الزم
• مصرف مایعات فراوان
• مصرف مسکن شامل استامینوفن
• پرهیز از مصرف آسپیرین و داروهای دیگر

 .14چه توصیهای برای خانمهای باردار دارید؟
• خانمهای باردار از مسافرت به مناطق آلوده در هر ماه
از بارداری پرهیز کنند.
• خانمهایی که تصمیم به بارداری دارند باید آن را به بعد
از مسافرت موکول کنند.
• هر نوع عالمتی از سرماخوردگی در خانم باردار مسافر به
مناطق آلوده نیازمند آزمایشات تشخیصی الزم برای مادر و
بررسی جنین در ماههای آینده از نظر میکروسفالی است.
•خانمه��ایب��ارداروحت��یش��یردهمیتوانن��دازکرمها
و محلولهای موضعی دورکننده پش��ه در مناطق آلوده
استفاده کنند.
• از آنجایی که ویروس زیکا به مدت حداقل یک هفته
درخ��ونم��ادرب��اردارباقیمیماند،میزاندرصدآلودگی
جنین و شدت اثر آن بر جنین مشخص نیست .از طرف
دیگر ،شدت عالئم بیماری در مادر در میزان ابتال و شدت
آن تعیینکننده نیست.
• اینکه فرزند بعدی هم به زیکا مبتال میشود مستنداتی
ندارد.
• میکروسفالی یا سر کوچک در نوزادان متولدشده تحت
عنوان میکروسفالی مادرزادی یا ( )congenitalاست؛
یعنی جنین در ماههای ابتدایی مبتال شده اما آیا ابتالی
جنین در روزهای آخر بارداری یا زمان تولد میتواند منجر
به میکروسفالی اکتسابی یعنی کوچکی سر بعد از تولد
شود؟ جواب هنوز نامشخص است.
 .15آی�اخ�ونومای�عنخاعینوزادانمتولدشدهبا
میکروسفالی آلوده به ویروس زیکاست؟
خون و نخاع  35نوزاد برزیلی مبتال در حال بررسی است.
اگرچه تاکنون ش��واهدی از ویروس زیکا یافت نش��ده اما
مردود دانستن آن نیز نیازمند بررسی بیشتر است .بیماری
زیکا چهره متفاوتی در کشورها و نژادهای مختلف دارد.
همچن��انخبره��ایمختل��فومتنوعیاززیکاراش��اهد
خواهیم بود.

سازمان پدافند غیرعامل کشور
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 12گروه برای ساخت واکسن زیکا رقابت میکنند

تولید واکسن سالها طول می کشد

واکسن
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دس��تکم  12گروه در حال حاضر برای س��اختن واکس��ن
ضدویروسزیکاکارمیکنندومقاماتبهداشتیمیگویند
تالش خواهند کرد پیشرفت سریع در تولید این واکسن
را تضمین کنند.
س��ازمانجهانیبهداش��تمیگویدبرقراریمس��یرهای
نظارتیتسریعشدهاهمیتدارد،هرچندهمهاینواکسنها
در مراحل ابتدایی تولید هستند و وارد شدن فرآوردههای
تاییدشده به بازار چند سال طول خواهد کشید.
درحالیکه هیچ دارو یا واکسن تاییدشدهای برای ویروس
زیکا وجود ندارد و حتی هیچ دارو و واکس��نی در روند
کارآزمایی بالینی قرار ندارد ،دانشمندان و داروسازان در
قدم اول مبارزه با این بیماری منتقلشونده بهوسیله پشه
هس��تند که گمان میرود باعث افزایش ناگهانی موارد
نقایص جنینی در برزیل شده باشد ،اما ویروس زیکا شبیه
ویروسهای دنگی ،تب زرد و نیل غربی اس��ت که برای
آنها واکس��نهایی س��اخته ش��ده یا در حال ساخته شدن
اس��ت و این امیدواری وجود دارد که بتوان رویکردهای
مشابهی ضدویروس زیکا هم به کار برد.
سازمان پزشکی اروپا ( )EMAمستقر در لندن میگوید
یک کارگروه تخصصی برای ویروس زیکا تش��کیل داده
تا به ش��رکتهایی که در تالش برای س��اختن واکس��ن و
دارو برای این ویروس هستند ،مشاوره دهد .یعنی مشابه
کاری که حین ش��یوع ابوال و پاندمی آنفلوانزا در س��ال
 2009انجام داده بود.
اینسازماندربیانیهایاعالمکرد«:اینسازمانازسازندگان

دارو میخواه��د درصورتیک��ه طرح نویدبخش��ی در این
زمینه دارند ،با  EMAتماس بگیرند EMA.همچنین
بهط��ورفع��الباش��رکتهاییارتب��اطبرقرارخواهدکرد
ک��ه هماکن��ون در ح��ال برنامهریزی برای کار کردن روی
واکسنهای تجربی هستند و توصیههای علمی و قانونی
به آنها ارائه خواهد کرد».
ب��اراک اوبام��ا ،رئیسجمه��ور آمریکا نیز از کنگره آمریکا
خواسته است بیش از  1/8میلیارد دالر بودجه اضطراری
برای مقابله با ویروس زیکا اختصاص دهد .چند شرکت
بیوتکنولوژی و داروس��ازی در حال رقابت برای س��اختن
واکسن زیکا هستند ،ازجمله شرکت سانوفی در فرانسه که
قبال واکسنی برای دنگی ساخته ،اما دانشمندان اطالعات
چندانی درباره زیکا در دست ندارند و مسیر ساختن واکسن
پیشگیریکنندهازاینبیماریدارایموانعیاست،ازجمله
اینکه گروهی که بیش از همه در خطر عوارض ناشی از
زیکا قرار دارند ،زنان باردار هستند.
پژوهشهایی هم روی س��اختن داروهای پروفیالکتیک
(پیش��گیریکننده) بر ضدزیکا در حال انجام اس��ت که
به همان شیوه داروهای پیشگیریکننده از ماالریا عمل
میکنند .ساخت آزمونهاي تشخیصی بهتر نیز از اولویت
باالیی برخودار است .در حال حاضر تمایز میان ویروس
زیکا از سایر فالویویروسهای مشابه دیگر مانند دنگی
کار سختی است.
سازمان جهانی بهداشت میگوید آزمونهاي تشخیصی
«یک اولویت اصلی» در مبارزه با زیکا هستند .این سازمان

یلیون دالری برای مقابله با زیکا
طرح  ۵۶م
یاش برای
مان جهانی بهداش��ت طرح ابتدای 
س��از
یوع ویروس زیکا را اعالم و برای به
مواجهه با ش
ردن ای��ن عملی��ات  ۵۶میلیون دالری
اج��را درآو
تبار کرد .شیوع بیسابقه این ویروس
درخواست اع
تین بار در سال  ۱۹۴۷در اوگاندا
که برای نخس
به یک نگرانی جهانی تبدیل شده،
شناسایی شد
وی میرود این ویروس با دو اختالل
چراکه گمان ق
ختی وخیم -میکروس��فالی و نشانگان
عصبش��نا
باط داش��ته باش��د .سازمان جهانی
گلینباره -ارت
 ۲۵میلیون دالر نیاز دارد تا هزینه
بهداش��ت به
مین کند و  ۳۱میلیون دالر دیگر نیز
این طرح را تا
یاش موردنیاز
رای حمایت از کار شرکای کلید 
ب
این سازمان ،سایر اولویتها کنترل
است .به گفته
های پشه است که ویروس زیکا را
جمعیت گونه
کند و همچنین اطالعرس��انی درباره
ی
منتقل م 
مات هدایتی و حفاظتی ،فراهم آوردن
خطرات ،اقدا
ش��کی از اف��راد مبت�لا و پژوهشهای
مراقب��ت پز
تولید واکسن است .شیوع ویروس
تسریعشده و
ق��اره آمری��کا را دچار کرده و برزیل
زی��کا عمدت��ا
مار موارد عفونت را گزارش کرده است.
بیشترین ش
بتال به ویروس زیکا بهطور معمول
در حالیکه ا
��ف و ش��بیه آنفلوان��زا ایجاد میکند،
عالئ��م خفی
درباره رابطه احتمالی این ویروس
نگرانی جهانی
سفالی -یک نقصان جنینی بسیار
با بروز میکرو
ش��انگان گلینباره اس��ت که میتواند
وخیم -و ن
عصب��ی و فل��ج عضالت و حتی مرگ
ب��ه آس��یب
مان جهانی بهداشت میگوید هزینه
بینجامد .ساز
یاش را از «بودجه اضطراری برای
عملیات ابتدای 
شبینینش��دهاش» تامین خواهد
رویدادهای پی
��ازمان اول فوری��ه افزایش ناگهانی
ک��رد .ای��ن س
نباره و احتمال
موارد میکروسفالی و نشانگان گلی 
ویروس زیکا را وضعیت اضطراری
ارتباطشان با
بهداشت عمومی اعالم کرده بود.

در  5فوریه از شرکتهای عالقهمند خواست فرآوردههای
بالقوه خود در این حوزه را برای ارزیابی کیفیت اضطراری
بفرس��تند تا آزمونهاي موفق را بتوان بهس��رعت مورد
استفاده قرار داد.
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