ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺮوس
ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﻫﺸﺪار ﺟﺪی داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۰ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۲۲ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ۱.۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺮوس ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺸﺪار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ ،ﺗﺠﺎرت ﺑﯽ روﯾﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
ﻣﻌﺮض ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوسﻫﺎی ﻣﻬﻠﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﺳﯿﺐ زدن ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اداﻣﻪ دﻫﺪ ،ﺧﻄﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
ﭼﻨﯿﻦ وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺮوس
ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺸﺪار ﺟﺪی دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ وﯾﺮوسﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۲۲ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد،
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻢ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪی وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ و روز ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮگ
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﮐﻮوﯾﺪ 19-ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻮع آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۱۸اﺳﺖ .در
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻇﻬﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺟﻨﮕﻞ زداﯾﯽ و از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ رخ دﻫﺪ .ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض وﯾﺮوسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻗﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ از
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﯿﭻ راز ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮوﻧﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻧﺴﺎن
ﺧﻮدش ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺿﻮع از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺮوس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و
اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
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