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اینترنتمجانی

بشیر اسماعیلی
در عین حال به طور بالقوه بســیاری از میکروب ها
و ویروس ها همچــون آبله ،طاعون خیارکی ،ســم
بوتولیونیوم ،تیفوس ،مشمشه و  ...قابلیت به کارگیری
در عملیــات بیوتروریســتی را دارند .امــا بعضی از
کارشناسان هم معتقدند بیوتروریسم در عصر حاضر
به اشکالی پیچیده تر ،خطرناک تر و با آثار ماندگارتری
نسبت به روش های قدیمی در آمده اند .در واقع روش
های نوین شــامل تغییرات ژنتیک ،ســموم غذایی،
تراریختگی ،امواج و تشعششات و امثالهم جایگزین
روش های قدیمی بیوتروریسم شده اند .برخی دیگر
هم پدیده هایی نظیر هارپ و تغییرات بشــر ساخته
اقلیمی را به عنوان راهکارهای نوین بیوتروریسم می
شناسند که به طور وسیعی کشورهای هدف را تحت
تاثیرات بسیار مخرب قرار می دهند.
نکته ای که درباره بیوتروریسم وجود دارد این است
که همواره واقعیات با نظریه های توطئه در آمیخته و
تمیز حقیقت از افسانه دشوار می شود .در این میان
اما ،چیزی که می توان از آن مطمئن شــد این است
که گفتمان غربی ،حذف گسترده رقبا و دشمنان خود
را از نظر عقلی و راهبردی مجاز می شمرد؛ مالتوس
به عنوان نمونه ،از جمله جمعیت شناســان به نامی
است که سال ها پیش در کتاب معروف خود «اصل
جمعیت» خاطرنشان میکند نسل بشر اگر با قحطی،
جنگ و بیماری کنترل نشــود به طرز مخربی برای
غرب زیاد خواهد شد.
ادامه در صفحه2

تحریمها ،سالمت زنان ایران
را به خطر انداخته است
رئیس فراکســیون زنان مجلس در پیامی به رییس
بنیاد رهبران سیاسی زن جهان ،با تاکید بر کمبود
امکانات بهداشتی و پزشکی ناشــی از تحریمهای
غیرقانونــی ،گفت :ایــن موضوع عالوه بــر تهدید
سالمت جسمانی زنان و دختران ایران ،سالمت روان
آنها را با تهدید جدی مواجه کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،فریده اوالدقباد در پیامی
خطاب به سیلوانا کوچ مهرین رییس بنیاد رهبران
سیاسی زن جهان خواست که در این شرایط سخت
و بحران جهانی ،رهبران سیاســی زنــان به عنوان
شبکه جهانی سیاســتمداران زن به وظیفه خطیر
خــود درخصوص زنان عمــل کرده ،و بــا انعکاس
صدای ایرانیان خواستار رفع سریع تحریمهای غیر
بشردوستانه ،ظالمانه و خصمانه آمریکا علیه مردم
ایران شوند .وی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا،
به یک نگرانی عمومی بینالمللی تبدیل شده است
و بر بیشتر جوامع از جمله جمهوری اسالمی ایران
تاثیر گذاشــته اســت ،گفت :این بیماری همهگیر
خطرناک ،عالوه بر تاثیرات مضر بر ســامت ،اثرات
ثانویه بر توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع دارد .بر
همین اساس ،مهار آن نیازمند تالشهای هماهنگ
و اقدامات مشترک است.
رییس فراکســیون زنان تصریح کــرد :تحریمهای
غیرقانونی و غیربشردوستانه آمریکا علیه جمهوری
اســامی ایران به ویژه در حوزه تجهیزات پزشکی،
دارویی و ســایر ملزومات الزم ،تالشهای ایران و
جامعه بینالمللــی را برای مقابله با آن با مشــکل
مواجه ساخته است.اوالدقباد اضافه کرد :از آنجایی
که اصلیترین مراقبان اصلی بهداشت و سالمت در
اکثر جوامع به ویژه جمهوری اسالمی ایران ،زنان به
ویژه زنان پزشک ،پرســتاران ،پرسنل مراقبتهای
بهداشتی بوده و نقش محوری در پیشگیری ،مراقبت
و درمان دارندف این افراد بیشتر در معرض خطر این
بیماری قرار دارند .به طوری کــه در بین مبتالیان
به این بیماری ،تعداد قابل توجهی از زنان از جمله
نماینــدگان زن مجلس هســتند و اخیــرا ً یکی از
نمایندگان منتخب زن مجلس بدلیل این بیماری
جان خود را از دست داد.
وی خاطرنشــان کرد :کمبود امکانات بهداشتی و
پزشکی ناشــی از تحریمهای غیرقانونی ،عالوه بر
تهدید ســامت جســمانی زنان و دختران ایران،
سالمت روان آنها را با تهدید جدی مواجه ساخته و
نگرانیهای گستردهای را ایجاد کرده است.
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اما و اگرهای ساماندهی سود بانکی
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اعطای مرخصی به ۸۳هزار زندانی حرکتی جهادی بود
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد کــه تقویت بخش دفاع بیولوژیک
کشــور آمادگی برای پدافند غیرعامل ضرورتی اجتناب ناپذیر
است.
به گزارش اقتصادسرآمد ،سید ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه
شــورای عالی قوه قضاییه در ســال  ۹۸با تأکید بر لزوم بررسی
عملکرد دستگاه قضایی در سال گذشته و ارائه گزارش آن به مردم
اظهار داشت :مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال رونق
تولید نامگذاری کردند و همه دستگاهها از جمله قوه قضاییه خود
را موظف به تالش برای تحقق این شعار میدانستند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که همکاران قوه قضاییه در سراسر
کشور و سازمانهای وابسته ،اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیری
در حمایت از کارآفرینان و ســرمایه گذاران و رونق تولید و رفع
موانع آن انجام دادند ،یکی از موانع تولید را فســاد عنوان کرد و
گفت :دستگاه قضایی در طول سال گذشته حرکت ارزشمندی
در جهت مبارزه با فساد انجام داده است.
رئیسی با بیان این که رونق تولید در کشــور یک راهبرد است،
افزود :صدها کارخانه و کارگاه از رونق افتاده بودند یا در آستانه
تعطیلی قرار داشــتند ،اما با تالش همکاران ما در دادســراها و
دادگستریها به ویژه در  ۶ماه اخیر مشکالت شان برطرف شد
و بار دیگر به چرخه تولید بازگشتند که این روند باعث افزایش
اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران شد.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش از تالشهای
صورت گرفته برای رســیدگی به پروندههــای قضایی معوقه و
کاهش اطاله دادرســی تقدیر کرد و اظهار داشت :همکاران ما
در بخشهای مختلف قضایی به ویــژه در ماههای اخیر با تالش
مضاعف و در حرکتی جهادی به پروندهها رسیدگی کردند و آمار
و ارقام گویای آن است که صدها هزار پرونده معوقه مختومه شد.
رئیس سازمان زندانها نیز در گزارش خود از وضعیت زندانها
اعالم کرد :پیرو بخشنامه رئیس قوه قضاییه و تالش شبانه روزی
مجموعه قضایی کشور تاکنون امکان مرخصی  ۸۳هزار زندانی

فراهم شده و این افراد به مرخصی رفته اند.
رئیس قوه قضاییه هم با اشاره به اقدام صورت گرفته در اعطای
مرخصی به  ۸۳هزار زندانی ،خطاب به رئیس سازمان زندانها
گفت :در اجرای بخشــنامه صادره در این خصوص واقعاً کاری
جهادی صورت گرفت؛ چرا که دریافت ســند و وثیقه و اجرای
فرایندهای قضایی بــرای این تعداد در مدتی کوتــاه ،نیازمند
یک همت بزرگ و تالش شبانه روزی است و من به نوبه خود از
همکاران عزیز تشکر میکنم.
رئیســی در بخش دیگری از سخنانش با اشــاره به زیباییها و
زشتیهایی که پس از شــیوع کرونا در جامعه بروز و ظهور پیدا
کردند ،یکی از جلوههای ارزشمندی که در این عرصه خلق شد،
خدمات ارزنده بخش بهداشت و درمان به مردم عنوان کرد که
همچون صحنههای دوران دفاع مقدس ماندگار خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :همدلی مردم در ضدعفونی کردن
داوطلبانه اماکن عمومی ،تالش یک معلم برای تعلیم و تربیت در
فضای مجازی با هزینه شخصی ،گذشت از دریافت اجاره بهای
مستاجران توسط صاحبان امالک و تالش همکاران قضایی در
این ایام که مجاز به تجدید وقت دادگاهها بودند ،اما با این حال
شــبانه روز برای رســیدگی به پروندههای معوقه و مشمولین
مرخصی از زندان ،تــوان و نیرو گذاشــتند ،از دیگر جلوههای
زیبایی این روزها بود.

مختصات جغرافیایی ادامه بیماری را پیشبینی کنیم
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی با تاکید بر
ضرورت تشــدید و افزایش اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در
مقابله با کرونا ،افزایش تعداد تلفات را آســیبی جبران ناپذیر
دانست و گفت :ازدیاد تلفات زمانی اتفاق میافتد که مجموعه
امکانات و عملکرد ما از مجموعه شمار و شدت بیماری کمتر
باشــد لذا باید حوزههای جغرافیایی که احتماال در موجهای
بعدی ابتال به مرحله بحرانی میرســند شناسایی و تمهیدات
الزم برای آنها دیده شود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا ،محمدرضا نجفی اظهار
کرد :حال که در مواجهه با بحران کرونا به مرحله شیوع باال و
گسترش سراسری رســیدهایم ،تردیدی در ضرورت تشدید و
افزایش اقدامات کنترلی و پیشگیرانه باقی نمانده اســت .در
این وضعیت کلیدیترین مســائل اولویت بنــدی اقدامات بر
مبنای اطالعات اســت .هر چند هنوز اطالعات بدست آمده
برای مدیریت هر لحظه خاص از بحــران کفایت نمیکند ،اما
در مجموع پیشرفتهایی حاصل شــده که با توجه به افزایش
مرحلهای اطالعات ما در مورد شــیوع بیماری ،اگر بتوانیم به
تجمیعی تصاعدی از امکانات و توان موجود برســیم ،ممکن
است بتوانیم عقب ماندگی خود را جبران کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با ارزیابی ریسکها و امکانات
میتوان برای هر منطقه جغرافیایی ،شاخص هشدار آن منطقه

را بدست آورد ،ادامه داد :با کمک این شاخص ،رده بندیِ نقاطِ
اعمال تمرک ِز بیشــتر و ضرورتهای اقدام ،مشهود میشود.
ِ
بخشی از ستاد مدیریت بحران باید نسبت به پیشبینیپذیریِ
وضعیت بحران کرونا در هفتهها و ماههای آتی اقدام کند .حتی
اگر قادر به پیشبینی حجم درگیری بیماران در این بازههای
زمانی نباشــیم و نتوانیم اتفاقات هفتههای بعد را پیشبینی
کنیم ،باید بتوانیم مختصات جغرافیایی حرکت و ادامه بیماری
را پیشبینی کنیم.نجفی با تاکید برضرورت ترسیم جغرافیای
محتمــل نهایی،
آســیب جبــران ناپذی ِر
خطر ،تصریح کرد:
ِ
ِ
افزایش تعــداد تلفات خواهد بود .ازدیاد تلفــات زمانی اتفاق
میافتد که مجموعه امکانات و عملکرد ما از مجموعه شــمار
و شدت بیماری کمتر باشد .اما این تلفات طبق آنچه تاکنون
میدانیم متوجه ســالمندان و بیماران زمینهای به عنوان دو
گروه در صدر پرخطرها اســت .شاخص هشدار کمک میکند
جغرافیایــی در موجهای بعدی ابتال ،که احتماال به
حوزههای
ِ
مرحله بحرانی میرسند شناســایی ،و از اکنون پیشبینی و
تمهیدات الزم برای آنان دیده شود .وی در ادامه گفت :هرچند
ممکن است میزان ابتال و فوت بیماران ،اکنون در بخش استانی
چندان بحرانی به نظر نرسد اما اگر نسبت متغیرهای خطر به
متغیرهای امکانات( شاخص هشدار) را لحاظ کنیم دریابیم که
در موج دیگری از بحران ،یک استان میتواند بسیار در معرض

خطر قرار بگیــرد .این نماینده مجلس ادامه داد :از ســنجش
میزان خطر در نســبت با میزان امکانات ،شــاخص هشــدار
استخراج میشود که نشان خواهد داد در چه استانهایی باید
پیشگیری و کنترل شدیدتر انجام شود .این شاخص خطاهایِ
مقطعی استانها را کاهش
محتمل ِناشــی از ابتال پایین ولی
ِ
میدهد زیرا شاخص هشدار باال ،تمرکز بر کنترل و پیشگیری
را الزامی میکند ،خاصه آنکه به نظر میرسد نتایج این شاخص
شگفتیهایی در خود داشته باشد.نجفی اضافه کرد :بر اساس
این نتایج قادر خواهیم بــود امکانات و توجهمــان را به طور
هدفمند و متناســب با خطر موجود در نقاط مختلف کشــور
متمرکز کنیم و شرایط پیش رو را در فروض مختلف پیشرفت
بیماری پیش بینی کرده و برای آن برنامهریزی کنیم.

مسئلهقرنطینه
باید جدیگرفتهشود
سال آینده با افسردگی بعد
از کرونا مواجه میشویم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :اگر در شرایط کار یعنی در زمانی
که دولت اعالم اپیدمی کرد کارگران و کارمندان
به کرونا مبتال شوند ،آنها حق دارند که از شرکت
متبوع خود شکایت و درخواست دیه کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایلنا ،حشمت
اهلل فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و
سیاســت خارجی مجلس درباره لزوم تعطیلی
ادارات دولتی و شــرکتهای غیر دولتی گفت:
اگر قانونی در شرایط اپیدمی بیماری وجود دارد
شامل حال همه میشود و نه فقط ادارات دولتی؛
برخی از شرکتهای خصوصی به گونه استثماری
از کارمندانشان کار میکشــند در حالی که اگر
قانونی هست باید فراگیر شود.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه
در ایران هنوز با کرونا برخورد شــعاری میشود
در حالی که برخورد عملی الزم اســت همگان
باید مصون باشند و دولت باید مصونیت کسانی
که فعال هستند را تامین کند و عالوه بر آن باید
پاداش و کارگزینی در مورد آنها اعمال شــود،
تصریح کرد :مهمتر اینکه در دولت باید ستادی
شکل بگیرد تا شرایط بعد از کرونا را پیشبینی
کند؛ معتقدم اگر مســئوالن سیاست کشور را
اینگونه پیش ببرند ،بعد از اتمــام کرونا نوعی
افسردگی ملی در کشور شکل خواهد گرفت.
وی بیان کرد :مردم یک ماهی را که ایام تفریح و
تعطیالتشان بوده در شرایط بحران سر میبرند
به طوری که حتی اعضای خانــواده به یکدیگر
نزدیک نمیشوند در این شــرایط ما میبینیم
که برخی از مســئوالن طرح کاهش یک ماهه
تعطیالت تابســتان را میدهند؛ این خیانت به
مردمی اســت که بعد از کرونا دچار افسردگی
میشوند.
فالحتپیشه خاطرنشان کرد :در شرایط کنونی
باید دانشــگاهها و مدارس به صــورت مجازی
تشــکیل کالس دهند در عین حــال در دولت
سیاســتهای تخفیفی برای مراکــز مختلف
آموزشی پژوهشــی در نظر گرفته شود؛ چیزی
که بحران سازتر است مسائل اجتماعی و روانی
مردم است که میخواستند بعد از یک سال کار
کردن  ۱۵روز تا یک ماه بــه تفریح و تعطیالت
بروند ،آنها دچار افســردگی میشوند که دولت
باید این موضوع را در دستور کار داشته باشد.
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