بهداشت و سالمت

باشد.
وی همچنین گفت :سند امنیت
غذایی استان کرمان درکشور جزو
ناامن ترین سند ها گزارش شده است.
سمیه هاشمی یکی از شهروندان
سیرجانی است که سعی میکند در
رژیم غذایی خود ،همسر و کودک
 1سالهاش از محصوالت ارگانیک
استفاده کند.هاشمی میگوید :من
تمام محصوالتی که برای خانه خرید
میکنم تا حد امکان ارگانیکاند مث ً
ال:
ماست-عدس و ...حتی مدتی که از
سالم نبودن سبزیها اطمینان نداشتم
خودم اقدام به کاشت سبزی در گلدان
کردم و تا حدودی موفق بودم اما در
ادامه به دلیل عدم اطالعات کافی
نتوانستم ادامه بدهم و اآلن هم اگر
بدانم و مطمئن شوم جایی سبزی
ک به فروش
وبقیه محصوالت ارگانی 
میرسد حتماً ازآنجا خرید میکنم.

در گفتگو با کارشناسان بخش های کشاورزی و سالمت مطرح شد

ضرورت استفاده از محصوالت ارگانیک
فائزه
اسفندیار پور
ازآنجاییکه همه ما
به دنبال سالمتی
خود هستیم و برای حفظ یا رسیدن
به آن نیز تالش میکنیم پس باید
مواد و خوراکی هایی که مورد مصرف
قرار میدهیم از سالمت و استاندارد
کامل برخوردار باشنددر این بین
برخی محصوالت که مورد دستکاری
قرار میگرند بطورعمده ای باعث
از بین رفته سالمتی میشونداین
محصوالت به تراریخته معروف هستند
 .محصوالت تراریخته به محصوالتی
گفته میشود که تحت تأثیر تغییرات
ژنتیکی قرارگرفته و علم پزشکی نیز
مصرف اینگونه محصوالت را مضر
سالمت بدن انسان اعالم و بجای
آن استفاده از محصوالت ارگانیک را
توصیه کرده است خطرناکترین مورد
درباره این محصوالت ،عدمشناسایی
یا الپوشانی عوارض ،بهنفع مقاصد
سازمانهای تجاری و سیاسی جهان
و احتمال بروز عوارض بسیار شدید
و غیرقابل بازگشت طی طوالنیمدت،
در نسلهای بعدی کشورهای هدف از
جمله ایران است.
بسیاری از کشورهای جهان ،از
جمله سراسر اتحادیه اروپا ،و رژیم
صهیونیستی تولید محصوالت
تراریخته را کام ً
ال ممنوع کردهاند .بر
اثر اعمال اقدامات احتیاطآمیز طی 40
سال گذشته «تنها  ٢٨کشور» و آن
هم با مالحظاتی کشت این محصوالت
را انجام میدهند؛ ضمن اینکه کشت
حدود  90درصد از این محصوالت
تنها در  5کشور آمریکا ،کانادا ،برزیل،
آرژانتین و چین و  10درصد باقیمانده
در کشورهای دیگر صورت میگیرد.

اگر استفاده از محصوالت دستکاری شده ی ژنتیک به همین منوال پیش برود در
 5سال آینده در هر خانواده یک سرطانی خواهیم داشت
(این کشورها قلمرو کمپانیهایی مانند
راکفلر بهشمار میروند ).همچنین
در  ٨٥درصد کشت این محصوالت،
علفکش «گلیفوست» مصرف
میشود ،که سرطانزا بودن آن برای
حیوانات مسلم شده و عوارض مصرف
بلندمدت آن برای سالمت انسان در
هالهای از ابهام قرار دارد.
تجاریسازی مصرف این محصوالت
در کشور ما ،حداقل به  4دلیل بسیار
خطرناک است:
◄ الف) تهدید امنیت ملی
◄ ب) تهدید محیط زیست (اگرو
تروریسم)
◄ ج) تهدید سالمت مردم
(بیوتروریسم)
◄ د) تحمیل جریمههای سنگین
نالمللی.
بی 

اظهارات مدیر مجتمع گلخانه ای
به دلیل اهمیت موضوع نظر برخی
کارشناسان را در این رابطه جویا
شدیم .مهندس محمد صالحی
مدیر و موسس مجتمع گلخانهای
صبا در سیرجان که  3سال از
تاسیس گلخانه اش میگذرد میگوید
 :محصول ارگانیک محصولی است
که در فرآیندتولید آن از سموم
شیمیایی ،کودهای شیمیایی ،رنگ
های صنعتی ،هورمون ها و مواد

نگهداره استفاده نشده باشد .صالحی
با بیان این موضوع که ما در گلخانه
خود که حدود  2هزار مترمربع است
محصوالتی از قبیل گوجه فرنگی،
خیار ،فلفل در رنگ های مختلف،
کرفس ،کدو ،ریحان،نعنا،سیر ،کنگر
فرنگی کشت می کنیم گفت :ما اخیرا ً
اینجا اقدام به تولید مرغ و تخممرغ
ارگانیک به میزان محدود کردهایم و
دنبال گسترش آن نیز هستیم ولی
متاسفانه هنوز فرهنگ استفاده از
این محصوالت در شهر ما جا نیافتاده
است .وی که سابقه  12سال کار
نظارت در جهاد کشاورزی به عنوان

ناظر گیاهپزشک دارد میگوید :وقتی
متوجه استفاده نادرست و بیرویه
از سم و کود شیمیایی شدم به فکر
تولید محصوالت ارگانیک افتادم و
خوشبختانه تا اآلن در کارم موفق بودم
و توانستم با کسب سه مجوز معتبر از
تولیدکنندگان نادر در این زمینه در
سطح استان کرمان باشم.
وی در ضرورت استفاده از محصوالت
ارگانیک از زبان اهل فن ارگانیک
میگوید :وقتی که ما قبول داریم
برخی کشورها زودتر از ما به تحقیق
و توسعه و تولید تراریخته پرداختهاند
نباید از خودمان بپرسیم پس چرا

همان کشورها به این نتیجه نرسیدهاند
که باید کشت محصوالت تراریخته را
به مرحله انبوه برسانند.؟
وی معتقد است هر چند به گفته
ی مسئولین بهداشت کشور تعداد
سرطانی ها در کشور کمتر از
استاندارد جهانی است ولی اگر
استفاده از محصوالت دستکاری شده
ی ژنتیک به همین منوال پیش برود
در  5سال آینده در هر خانوادهای یک
سرطانی خواهیم داشت و شاید یکی
از راه های جلوگیری از این سونامی
استفاده از محصوالتی است که درآنها
آنتی اکسیدان های بیشتری موجود

واکسیناسیون اجباری برای زائران زیر 15سال

تمامی افراد زیر  15سال قبل از
سفر به عتبات عالیات (سفر به
کشور عراق) حتماً باید  2قطره
واکسن خوراکی فلج اطفال را
دریافت نمایند .این خبر را مهندس
اکبر اسدی کارشناس مسئول
مبارزه با بیماریهای حوزه بهداشت
و درمان شهرستان سیرجان در

خانواده محترم

دکتر عباسلو

گفتگو با خبرنگار ما گفت.
وی افزود :با توجه به اینکه مواردی
از بیماری فلج اطفال در عراق و
شهرهای زیارتی کربال و نجف
مشاهده شده است با توجه به
شرایط خاص کشور عراق الزم
است قبل از اعزام حتماً با مراجعه
به خانههای بهداشت ،مراکز

بهداشتی درمانی روستایی و شهری
و پایگاههای بهداشتی نسبت به
دریافت این واکسن و اخذ کارت
ویژه اقدام نمایند .وی در پایان با
بیان اینکه در کشور عراق حتماً
قبل از ورود کارت واکسیناسیون
افراد زیر  15سال چک میگردد
و در صورت عدم وجود این کارت

جناب آقای

دکتر محسن بختیاری

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت دکتر مسعود عباسلو را خدمت
شما عزیزان تسلیت عرض می نمایم.

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت
عرض می نمایم.

همکار گرامی جناب آقای

جناب آقای

با نهایت تاسف مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان
صبر و سالمت خواستاریم.

مصیبت درگذشت داماد گرامیتان دکتر عباسلو را خدمت شما و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،ما را در غم خود شریک
بدانید.

جناب آقای
دکتر محسن بختیاری

جناب آقای

شاهین کرمی

علیرضا کریمی

اتحادیه تعاونیهای تولید روستایی سیرجان

عباس زیدآبادی
مسئول خدمات شهر شهرداری سیرجان

دکتر محسن بختیاری

محمد ،سهیل ،امین خراسانی

دکتر محسن بختیاری

درگذشت داماد بزرگوارتان مرحوم دکتر مسعود عباسلو را
خدمت شما تسلیت عرض می نمایم.
حسن زیدآبادی نژاد
معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان

با نهایت تاسف درگذشت دامادتان دکتر عباسلو را خدمت شما تسلیت
عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه
و برای شما و خانواده محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

خانواده محترم

جناب آقای

خادمین و زائرین هیئت بیت االحزان

دکتر مسعود عباسلو

دکتر محسن بختیاری

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت دوست و همکارمان مرحوم دکتر
عباسلو را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می نماییم.

درگذشت داماد گرامیتان جناب آقای دکتر مسعود عباسلو را به
شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم.

جناب آقای

جناب آقای مهندس

دکتر کامران یزدانی -اسد اسدی

دکتر محسن بختیاری
مصیبت درگذشت داماد گرامیتان آقای دکتر
مسعود عباسلو را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض می نماییم.

مهدی بهاء الدینی -مدیرعامل

تعاونی مسکن کارکنان دولت

محمدرضا ارغوانی -مدیریت ارغوان بار

سیدباقر پورسیدیحیی
مصیبت درگذشت پدر گرامیتان را
خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض می نماییم.
خانواده سیدغالمرضا
حسینی زحمتکش

شماره 1039

از ورود افراد مذکور خودداری
میگردد .وی از تمامی کاروانهای
اعزام کننده درخواست کردکه قب ً
ال
نسبت به ارجاع گروه زیر  15سال و
دریافت کارت واکسن اقدام الزم را
مبذول فرماید تا در مرز یا فرودگاه
دچار مشکل برگشت زائرین زیر 15
سال نگردند.

■
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چالش بزرگ
حوزه سالمت و امنيت غذايي

دكتر علي كرمي *

تامين غذا براي جمعيت جهان و جلوگيري از فقر غذايي در کشورهاي
مختلف ،از جمله داليل اصلي ايجاد محصوالت «تراریخته» است
طرفداران محصوالت تراريخته داليل ديگري نظير مصرف کم سم و
کود را ارائه مي دهند .با بررسي بيشتر اين داليل و رصد وضعيت توليد
محصوالت تراريخته در ايران و جهان به واقعياتي بر مي خوريم که
نيازمند توجه و پيگيري از سوي مسئوالن کشور و به خصوص نهادهاي
امنيتي است .مث ً
ال بر اساس منابع معتبر در حال حاضر براي حدود 14
ميليارد نفر غذا در جهان توليد مي گردد در حالي که جمعيت جهان
اکنون نزديک به  4/7ميليارد نفر است .در واقع مشکل غذايي دنيا در
حال حاضر کمبود غذا نيست بلکه توزيع ناعادالنه و عدم بهره مندي
بسياري از کشورها از امکانات کشاورزي علمي و مشکالت اقتصادي
سياسي حاکم بر کشورها و جهان مي باشددر مورد کاهش مصرف سم
نيز مطالعات طوالني نشان مي دهد که آفات ،مرتب به سموم مقاوم مي
شوند و مصرف سموم در مزارع محصوالت تراريخته نيز افزايش داشته نه
کاهش .پس مشکل کجاست و دليل توليد محصوالت تراريخته چيست؟
با بررسي دقيق تر مشخص مي شود اکثر طرفداران اين محصوالت نه
مردم عادي و نه بسياري از دانشمندان ،بلکه شرکت هاي چندمليتي با
سابقه نه چندان مناسب از جمله شرکت مونسانتو ،هستند که ارتباط
آنها با بنيادهاي صهيونيستي مشخص شده است .نمونه بسيار واضح
عملکرد خصمانه اين شرکت ،توليد بذرهاي عقيم و فروش آن به کشور
مصر و فلج کردن کشاورزي مصر بود .طوري که هر سال بايد کشاورزان
مقدار زيادي بذر از اين شرکت ها تهيه نمايند تا بتوانند کشاورزي کنند.
اين يعني وابستگي کشورها به بذر و غذا؛ همان سخني که کيسينجر
در دهه  80گفت که ما براي کنترل کشورهاي خاورميانه از نفت و براي
کنترل مردم از غذا استفاده مي کنيم.
اين بذرها توسط دانشمندان وابسته به اين شرکت ها توليد شده
و فقط بر اساس دستورالعمل اختصاصي شرکت تست مي شوند .حتي
سازمان غذا و داروي آمريکا نيز هيچ تست خاصي براي آنها نداشته و
انجام نداده است .برهمين اساس بسياري از کشورهاي اروپايي اين روش
را تاييد نکرده و مخالف آن هستند .در حال حاضر  38کشور جهان
محصوالت تراريخته را ممنوع و  64کشور برچسب گذاري آن را اجباري
کرده اند .بنابراين با توجه به اينکه غذا تنها چيزي است که تمام مردم
در شبانه روز از آن استفاده مي کنند پس مي تواند بستر مناسبي براي
تهديد سالمت باشد .از طرفي وابسته کردن کشورها به بذرهاي توليدي
اين شرکت ها و از بين بردن حاکميت بذر هر کشور نيز مي تواند در
ايجاد قحطي و تهديد منابع غذايي بسيار تاثيرگذار باشد .عالوه بر جمله
معروف کيسينجر« ،ارل بوتز» وزير کشاورزي دوره نيکسون گفته بسيار
قابل توجهي دارد« :غذا يک سالح است در بسته مذاکراتي ما و اگر مي
خواهيد کشوري در مقابل شما تعظيم کند از ابزار غذا استفاده کنيد.
* فوق تخصص مهندسی ژنتیک و
عضو هيئت علمي مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

توصیه های رییس سازمان
جهاد کشاورزی
مهندس احمد مسعودی رییس اداره
جهاد کشاورزی شهرستان سیرجان
نیز در این رابطه به نگارستان گفت:
به منظور افزایش امنیت سالمت
غذایی و کاهش سرعت ابتال به
امراض صعبالعالج ازجمله سرطان
و علیالخصوص سالمت کودکان
مصرف محصوالت «تراریخته» به
هیچ وجه توصیه نمیشود .وی
افزود :محصوالت ارگانیک در سطح
سیرجان شامل محصوالت مجتمع
گلخانهای صبا  ،انجیر دیم در منطقه
پوزه خون به مساحت  50هکتار و
بادام دیم به مساحت  1500هکتار در
منطقه خانه سرخ میباشد که ساالنه
بطور متوسط حدود  700_600کیلو
برداشت داریم .مسعودی اقدامات
جهاد کشاورزی در این زمینه را
صدور مجوز فعالیت ،انجام هماهنگی
سازمان جهادکشاورزی ودانشگاه
علوم پزشکی ،نظارت کارشناس طرح
ناظرین گیاه پزشکی ،اقالم ترویجی
مبارزه بیولوژیک ،مشاوره های گیاه
پزشکی و باغبانی برشمرد و گفت:
شهروندان اطمینان داشته باشند
که رعایت اصول تغذیه و استفاده
از محصوالت ارگانیک می تواند به
سالمت آنان کمک کند.

جناب آقای

خانواده محترم دکتر بختیاری

دکتر محسن بختیاری

درگذشت داماد بزرگوارتان مرحوم دکتر مسعود عباسلو را
خدمت شما تسلیت عرض می نمایم.

درگذشت داماد گرامیتان جناب آقای دکتر مسعود عباسلو را
خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم.

عباس باستانی

حمید باستانی

جناب آقای

خانواده محترم

دکتر عباسلو

دکتر محسن بختیاری

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت دکتر مسعود عباسلو را خدمت
شما عزیزان تسلیت عرض می نمایم.

حمید رضایی-خیام الکتریک

هب جمع عاشقان ازلی بود

درگذشت داماد گرامیتان جناب آقای دکتر مسعود عباسلو را
خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم.

مهدی آراسته -مدیریت فروشگاه اورست

هوالح
ی
همیشه ذکر او هم یا علی بود

در یک هفته از فراق جانسوز پدر مهربان و سرور عزیزمان که با دلی ماالمال از عشق به خدا و اهل بیت (ع) در ماه
مبارک رمضان و ایام شهادت موالیش علی (ع) بسوی معبود شتافت و در کمال خضوع و احترام ،بدینوسیله از بذل
محبتها و الطاف خالصانه همه خوبان و عزیزانی که در مراسم تشییع ،تدفین و هفتمین روز درگذشت پدر عزیزمان

(خرم)
حاج محمود بلوردی
ّ
بزرگ خاندان

شرکت فرموده و یا با ارسال پیام و تماس از راه دور اظهار همدردی کردند ،خاصه نماینده
محترم مردم در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار محترم ،روئسای محترم دانشگاههای
علوم پزشکی و پیامنور و معاونین محترم شان ،مدیران کل محترم راه و شهرسازی و
سرپرستی بانک تجارت استان ،فرمانده سپاه شهرستان ،رئیس و اعضای محترم شورای
شهر ،ریاست محترم بیمارستان دکتر غرضی ،ریاست محترم سازمان نظام پزشکی و
پزشکان محترم ،اصحاب رسانه ،رئیس حوزه مدیرعامل و مدیر محترم سایت گهرزمین و
همکاران محترم ،اساتید محترم دانشگاه ،رئیس و اعضای محترم دفتر نماینده ،مسئوالن
محترم شهر و بخش بلورد بویژه امام جمعه محترم منطقه ،بخشدار و شهردار بلورد ،رییس و اعضای محترم شورای محل،
مسئوالن امنیتی و انتظامی بلورد و دیگر مسئوالن محلی و تمامی اقوام ،دوستان و آشنایانی که از شهرستان های دور و
نزدیک با حضور خود تسلی بخشمان شدند ،صمیمانه سپاسگزاریم .امید که همهی این عزیزان مشمول عنایات خاصه ذات
اقدس باریتعالی شوند و خداوند متعال متقاب ً
ال توفیق حضور در مراسم جشن و شادی شان را برای ما فراهم کند .در اینجا
فرصت را مغتنم شمرده و از همکاری اعضای هیات امنای مهدیه سیرجان ،مسجد جامع بیت العباس بلورد و مداحان و قاریان
عزیز و تمامی کسانی که در برپایی مراسم مختلف ترحیم و خاکبندان این عزیز سفر کرده کمال محبت را داشتند تشکر
نموده ،تندرستی و توفیق همه ی عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.

خانواده و بستگان

