
س�اختار بهداش�ت و درم�ان كش�ور در مهار 
ويروس تاجدار ناكام مانده است. اين را مي توان 
با آمار 415 فوتي طي 24 س�اعت متوجه ش�د. 
ح�اال حتي وزي�ر بهداش�ت ه�م اي�ن ناكامي 
را مي پذي�رد و عادي ان�گاري و س�اده انگاري 
نس�بت به بيماري و تزريق ناكاف�ي منابع براي 
مديري�ت آن را مهم ترين داليلي بر مي ش�مرد 
كه موجب اين مي شود در برابر كوويد 19 مغلوب 
ش�ويم. به گفته نمكي از يك ميلي�ون يوروي 
اختصاص يافته براي جبران هزينه هاي ناش�ي 
از كرون�ا از صندوق توس�عه ملي تنه�ا نيمي از 
آن به وزارت بهداش�ت تحويل داده شد. همين 
كمبود منابع هم موجب ش�د تا طرح بيماريابي 
گس�ترده با اس�تفاده از ظرفيت تس�ت زياد و 
دهها طرح ديگر نيمه كاره به حال خود رها شود. 

انگار روزهاي تلخ و سياه كرونايي بنا نيست پاياني 
داشته باشد. روز گذشته هم با ثبت 415 مورد فوتي 
طي 24 ساعت منتهي به روز چهارشنبه 7 آبان ماه، 
در مجموع ۳۳ ه��زار و 714 خان��واده داغدار فوت 
عزيزانشان شدند. در همين بازه زماني ۶ هزار و ۸24 
بيمار جديد مبتال به كوويد1۹ در كشور شناسايي 
ش��د كه 2 هزار و 4۹۰ نفر از آنها بس��تري ش��دند. 
مجموع بيماران كوويد1۹ در كشور به 5۸۸ هزار و 
۶4۸ نفر رسيد.  آمار بيماران بد حال هم رو به افزايش 
است و 5هزارو12 نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ 
در وضعيت ش��ديد اين بيماري تحت مراقبت قرار 
دارند. تا كنون 4۶7 هزار و ۹17 نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. اين آمار و 
ارقام حكايت از آن دارد كه كنترل ويروس تاجدار از 
دست مسئوالن بهداشتي كشورمان خارج شده است.  
در دنيا هم كرونا در حال ركورد شكني است. طبق 
اعالم س��ازمان جهاني بهداش��ت در هفته گذشته 
2/۸ ميليون مبتال به بيم��اري كوويد 1۹ در جهان 
شناسايي شده كه يك ركورد جهاني بوده است. اروپا 
براي دومين هفته متوالي است كه باالترين تعداد 
مبتاليان را گزارش و شناسايي بيش از 1/۳ ميليون 
بيمار را ثبت كرده است كه در مقايسه با هفته قبل 
آن افزايش ۳۳ درصدي داشته است. همچنين موارد 
مرگ و مير ناش��ي از اين بيماري در اين منطقه از 
هفته گذشته با افزايش ۳5 درصدي همراه بوده است. 
همچنين در قاره امريكا، مديترانه ش��رقي و آفريقا 

موارد ابتال رو به افزايش است. 
 علل ناكامي در برابر كوويد 19

سعيد نمكي، وزير بهداش��ت هم با اين آمار و ارقام 
ابتال، مرگ و مير و بستري هاي روزانه كرونا ناكامي 
در برابر كووي��د 1۹ را قبول دارد. وي در نشس��ت 
مشترك با اعضاي كميس��يون بهداشت و درمان 
مجلس تزريق ناكاف��ي مناب��ع و عادي انگاري دو 
عامل ناكامي مقابل كرونا دانست و افزود:» دو علت 
اصلي ناكامي براي مقابله با كرونا از نظر بنده وجود 
داش��ت؛ يكي عادي انگاري و س��اده انگاري نسبت 
به اين بيماري بود كه لطمات زي��ادي به ما زد. به 
محض اينكه در فروردين و ارديبهشت به پايين ترين 

رقم مرگ ومير روزانه رسيديم، ناگهان همه تصور 
كردند كه كرونا تمام شده است، همان زمان نامه اي 
نوش��تم و تأكيد كردم كه عادي ان��گاري بيماري 
توسط مردم خوب نيست، ولي عادي انگاري توسط 
مسئوالن، بسيار بدتر است و برخي تصور كردند كه 
كرونا و نقش محوري وزارت بهداش��ت تمام شده 
و بايد به س��اير بخش ها بپردازيم.« وي با تأكيد بر 
اينكه در همه جاي دنيا معموالً اقتصاد در شرايط 
اپيدمي بيماري ها از حوزه سالمت حمايت مي كند، 
گفت:»در ايران ما از اقتصاد كشور حمايت كرديم، 
ولي برخي ها تص��ور كردند كه كرونا تمام ش��ده و 

عادي پنداري و عادي انگاري در تمامي عرصه ها به ما 
آسيب هاي زيادي زد.«

 موش آزمايشگاهي كرونا نيستيم
نمكي در خصوص برخي اظهارات كه گفته مي شود 
مردم اي��ران موش آزمايش��گاهي ب��راي آزمايش 
داروهاي جديد كرونا هس��تند، گفت: » مطالعه اي 
توسط سازمان جهاني بهداشت ساماندهي شده بود 
ك��ه داروهايي مانن��د رمدس��يوير و فاويپراوير در 
بيماران بس��تري كووي��د 1۹ تأثي��ر دارد يا خير و 
جمهوري اس��المي ايران به عنوان كشوري فعال 
و با مش��اركت باال در اين مطالعه حض��ور دارد و به 

جهان پاس��خ به روز داديم كه برداشت ما و كميته 
علمي ايران از تأثير اين دارو در بيمارستان ها چگونه 

بوده است.«
وي افزود: »روز گذشته جلس��ه واكسن داشتيم و 
مدت ها است  به ما مي گويند واكسني كه در چين يا 
فالن كشور ساخته شده روي مردم ايران نيز تست 
شود كه گفتيم ما موش آزمايشگاهي نيستيم. اگر 
چين و ساير كش��ورهاي سازنده واكس��ن با ايران 
قرارداد بستند كه اين فاز را مقدمه فاز توليد بعدي 
قبول داريم، اجازه واكسيناس��يون آن را در كشور 
مي دهيم و يك قرارداد س��ه جانبه در مورد مطالعه 
اوليه، توليد و توزيع واكسن در كشور را قبول داريم 
چون موش آزمايشگاهي هيچ كشوري نيستيم و 
غرور ملي ما اجازه چنين كاري را نمي دهد و امكان 
ندارد تا زماني كه در وزارت بهداشت هستم، اجازه 

چنين حقارتي به ملت ايران بدهم.«
وزير بهداشت خاطرنش��ان كرد: »امروز در جلسه 
واكس��ن گفتم براي ساخت واكس��ن قطعاً بايد به 
توانمندي هاي داخلي توج��ه كنيم چون اقدامات 
زيادي در اين زمينه در كشور انجام شده چرا بايد از 
يك كشور خارجي كه سازمان جهاني بهداشت گفته، 
واكسني را كه هنوز مورد تأييد هم نيست، بخريم؟ 
شركت هاي دانش بنيان افتخارات بزرگي در كشور 
رقم زده اند و در اين زمينه هم حرف هاي زيادي براي 

گفتن دارند.«
 برنامه هاي وزارت بهداش�ت براي كاهش 

مرگ و ميرهاي كرونايي
نمكي همچنين درباره واكسن وطني كرونا با تأكيد 
بر اينكه واكسن كوويد1۹ در سه مورد و به سه شيوه 
مختلف، به نتايج خوبي رسيده اس��ت،  افزود:» اين 
واكسن از هفته هاي آينده وارد فاز انساني مي  شود 
و ما اميدواريم تا اوايل سال آينده و شايد هم زودتر، 
خبر خوش ساخت واكس��ن كرونا را به عنوان يك 
مژده بسيار دلگرم  كننده به مردم كشورمان بدهيم.« 
وي درب��اره اقدامات وزارت بهداش��ت براي كنترل 
كرونا هم اينگونه توضيح داد:» بيماريابي گس��ترده 
و توسعه مراكز درمان سرپايي را آغاز خواهيم كرد. 
در حال حاضر هزارو2۰۰ مركز داريم كه به بيش از 
5هزارو مركز بهداشتي و درماني خواهد رسيد. كل 
مراكز بهداشتي ودرماني را به جز مواردي كه براي 
مراقبت از زنان باردار و كودكان و موارد غيركرونايي 
اختصاص داده  ايم، زير بار مديريت كرونا خواهيم برد؛ 
تست  هاي ما از روزي 25 هزار تست به باالي 4۰ هزار 
مورد و بيشتر خواهد رسيد؛ همچنين ۳ ميليون مورد 
از تست  هاي رپيد )سريع( را از كره وارد خواهيم كرد و 
كارهاي تست رپيد ساخت داخل را نيز تمام كرده  ايم 
و اين تست  هاي س��اخت داخل نيز به بازار مي  آيند 
و ما روزي 1۰۰ هزار تس��ت را به عنوان موفق  ترين 
روش در تشخيص زودرس انجام خواهيم داد.« وزير 
بهداشت با اشاره به تفاهم با وزارت ارتباطات براي 
رديابي بيماران كرونايي خاطر نشان كرد: »رديابي 
بيماران با ش��بكه  اي كه طراحي كرده  ايم به ما اين 
مهلت را خواهد دادكه در يك ماه آينده بتوانيم در 

كاهش موارد ابتال و مرگ  ومير گام برداريم.«
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برداشت كارشناسي  نشده بودجه اضافي از صندوق ستاد بحران راه حل مبارزه با ملخ ها نيست

ملخ ها نيامده 10 ميليارد تومان قاپيدند!

415  بس نيست ؟!
نمكي: عادي انگاري مردم و مسئوالن و تزريق ناكافي منابع به نظام سالمت 2 عامل ناكامي در مقابله با ويروس كرونا بود

تاكنون 1٠ ميليارد 

عليرضا سزاوار
تومان براي مبارزه   گزارش  2

با مل�خ صحرايي 
سال 99 از سوي س�تاد بحران تخصيص داده 
شده اس�ت. در حالي كه هنوز هي�چ خبري از 
هج�وم ملخ ها به ش�هرهاي جنوبي نيس�ت، 
بودجه اضافي براي اين كار برداشت مي شود. 
فائو ب�راي مبارزه با ملخ ها به كش�ورها كمك 
مي كند. در اين زمينه عجله برخي مسئوالن 
براي برداش�ت بودجه هاي اضافي مش�خص 
نيست. سال گذشته هم امكانات سپاه و بسيج 
باعث نابودي حجم گسترده اي از ملخ ها شد. 
عالوه بر 1۰ ميلي��ارد توماني كه ب��راي مبارزه با 
ملخ ها از س��وي صندوق س��تاد بحران اختصاص 
داده شده  است؛ آذر ماه هم 1۰ ميليارد تومان ديگر 
از صندوق ستاد بحران برداشت خواهد شد! وقتي 
هنوز ملخ ها نيامده اند، هنوز مشخص نيست شدت، 
گس��تردگي و تأثير آنها چقدر است؛ بر اساس چه 
برنامه و سنجش��ي چنين بودجه هايي تخصيص 

داده مي شود؟
 انتخاب ساده ترين راه

مسئوليت مبارزه با ملخ هاي آفت كشاورزي بر خالف 
تصور با محيط زيست نيست و بر عهده سازمان جهاد 
كشاورزي است. ادارات جهاد كشاورزي شهرستان ها 
هم با توجه به تجارب خود مي توانند از بودجه ساالنه 
و امكانات خودشان استفاده كنند، اما حرص زدن 
براي بودجه هاي زيادي پابرجاست.  براي از بين بردن 
ملخ ها در م��زارع مي توان از راه ه��اي بيولوژيكي و 
مكانيكي كه ديگر كشورها استفاده مي كنند، بهره 
برد. در اين زمينه مي توان از س��ازمان خ��وار و بار 
جهاني وابسته به سازمان ملل يا همان فائو هم كمك 
گرفت تا تجهيزات و امكانات در اختيار ايران بگذارد.  
در سراسر دنيا از سم هاي مخصوصي كه بر گياهان 
تأثير ندارد و ملخ ها را فلج مي كند به اين دليل كه 
زودتر در طبيعت از بين بروند؛ استفاده مي شود، اما 
برخي مسئوالن به بهانه اينكه تكنولوژي هاي روز را 

نداريم ساده ترين راه را انتخاب مي كنند. 

 مبارزه اي ك�ه مورد تأييد محيط زيس�ت 
هم نيست

با استفاده از اين سمپاشي هاي معمول به طبيعت 
ضرر وارد مي شود و تنوع زيستي را با مشكل مواجه 
مي كند؛ اگر چه كه سم ها ممكن است فقط روي 

گياهان يا روي حيوانات اثر بگذارد. 
براي از بين بردن ملخ ه��اي صحرايي در طبيعت 
نيازي به سمپاشي نيست؛ عالوه بر اين سمپاشي را 
سازمان محيط  زيست نه تنها هرگز تأييد نكرده است، 

بلكه هميشه با آن مخالف هم بوده است. 
سمپاشي در باغات باعث ش��ده كه اين ملخ ها به 
صورت نيمه جان رها شده و حشرات ديگر، پرنده ها، 
پس��تانداران و. . . ك��ه از اين ملخ ها ب��ه عنوان غذا 
استفاده مي كنند، مسموم ش��وند. درنتيجه تنوع 
زيستي به دليل سمپاشي دچار مشكل مي شود و 
ممكن است ديگر گونه هاي جانوري مهم را هم به 
دليل مسموميت ناشي از سمپاشي براي ملخ ها از 

دست بدهيم. 
 بخش غيراعظم بودجه كجا مي رود؟

روز گذشته مديركل دفتر مبارزه با آفات عمومي 

و همگاني س��ازمان حفظ نباتات كش��ور خبر داد 
كه تاكنون 1۰ ميليارد توم��ان براي مبارزه با ملخ 
صحرايي در سال زراعي جاري از سوي ستاد بحران 
تخصيص داده شده است. قسمت اعظم اين اعتبار 
به استان هاي درگير با آفت ملخ صحرايي تخصيص 
داده شده است.  اين مقام مس��ئول هيچ اشاره اي 
نكرد كه بخش ديگري از اين بودجه در كجا و چه 

زمينه اي صرف خواهد شد. 
 س��عيد معين با بيان اينكه با صحبت هايي كه در 
اين زمينه س��ازمان حفظ نباتات انجام داده است، 
مبلغ 1۰ ميليارد تومان ديگر هم توس��ط س��تاد 
بحران كش��ور تا آذر ماه تخصيص داده مي ش��ود، 
گفت: » در اوايل آبان با توجه به جهت باد، ملخ ها 
به سمت شاخ آفريقا و جنوب شبه جزيره عربستان 
حركت مي كنند و از آنجا بخش��ي از اين آفت وارد 
بلوچستان پاكستان و س��پس بلوچستان ايران و 

هرمزگان مي شود.«
وي در عين حال بر كمك هاي مردمي براي كنترل 
ملخ صحرايي تأكيد كرد و اذعان داشت: »سازمان 
حفظ نباتات امكانات و س��م رايگان براي مبارزه با 

ملخ صحرايي در اختيار كش��اورزان قرار مي دهد، 
اما كش��اورزان هم مي توانند ب��ا آوردن امكاناتي 
مانند سمپاش و تانكرهاي خود در اين مبارزه ما را 
ياري كنند تا مبارزه در مدت زمان كوتاه تر و قبل از 

تخم ريزي ملخ ها انجام شود.«
 كشاورزان همديگر را خبر كنند!

معين از كشاورزان هم خواست براي مبارزه به موقع 
با ملخ صحرايي با س��ازمان حفظ نباتات همكاري 
كنند و به محض مشاهده و تشخيص ملخ صحرايي 
در باغ يا مزرعه به ساير كشاورزان نيز اطالع دهند. 
حال آنكه اين وظيفه سازمان حفظ نباتات است كه 
نه تنها با آگاه سازي كشاورزي در اين باره پيشگيري 
كند، بلكه تشخيص نوع خطر و چگونگي مقابله با 

آن هم با اين نهاد است، نه كشاورزان!
عليرضا نادري، كارشناس حشرات سازمان حفاظت 
محيط زيست هم در اين زمينه به ايرنا گفته است: 
»جالب اينكه سازمان محيط زيست هيچ وقت موج 
ظهور يك حش��ره را تخريب براي محيط زيست 
ندانسته اس��ت. ملخ هاي صحرايي ه��م برخالف 
بزرگنمايي از تخريب آنها، فقط به گياهان خاصي 
حمله مي كنند كه سمپاش��ي غلط مي تواند ديگر 

گياهان و جانداران را هم نابود كند.«
 امكانات سپاه و بسيج به ميدان آمد

نادري افزود: »جمعيت ملخ ها در هر دوره بارندگي 
افزايش پيدا و مهاجرت مي كنند. بارش هاي سال 
قبل در كشور نيز بسيار زياد بود و گياهان بيشتري 
رشد كردند و ملخ ها بالفاصله تكثير شدند و دوران 
بلوغ شان را س��پري كردند و در عرض يك ماه بالغ 
شدند. اين ملخ ها در ارتفاعات تخم ريزي مي كنند 
و سپس به مزارع مي روند كه يعني سمپاشي مزارع 

تأثيري بر نابودي آنها هم ندارد.«
گفتني است در س��ال زراعي گذشته در عمليات 
مبارزه با ملخ صحرايي، از امكانات و تجهيزات سپاه 
و بسيج به طور گسترده اس��تفاده شد. استفاده از 
ادوات، امكانات خودرويي و نيروي انس��اني حوزه 
نظامي كشور هم موجب شد مبارزه با اين آفت، بهتر 

از سال هاي قبل انجام شود. 

 س��خنگوي جمعيت هالل احم��ر گف��ت: در حال حاض��ر بالغ بر 
۳هزارو4۰۰ پايگاه در كل كش��ور و ب��ا حضور تقريباً 12 ه��زار نفر از 
جمعيت داوطلبان اقدام مباحث مربوط ب��ه فاصله اجتماعي و رعايت 
نكات ايمني را به افراد متذكر مي ش��وند. البته در كنار اين موضوع اگر 
افرادي باشند كه ماسك به همراه نداشته يا امكان تأمين هزينه ماسك 
را نداشته باشند، ماسك هم از سوي داوطلبان هالل احمر به آنها هديه 

مي شود تا بتوانند پروتكل ها را رعايت كنند. 
 بر اس��اس اعالم پزشكي قانوني در ش��ش ماهه نخست سال جاري 
يك هزار و 112 نفر بر اثر مسموميت هاي مختلف جان خود را از دست 
دادند. اين رقم شامل مسموميت با گاز منوكسيد كربن و مسموميت با 
داروها و سموم است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2/7 درصد 

بيشتر شده است. 
  رئيس س��ازمان بهزيس��تي در توضيح ماده ۶ قانون جامع حمايت 
از حقوق معلوالن گفت: بر اس��اس اين ماده، وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشكي مكلف است پوشش بيمه سالمت افراد داراي معلوليت 
تحت پوشش سازمان بهزيس��تي را به گونه اي تأمين كند كه عالوه بر 
تأمين خدمات درماني مورد نياز اين افراد، خدمات توانبخشي جسمي 

و رواني افراد داراي معلوليت را هم پوشش دهد. 
 وزير آموزش و پرورش گفت: هزينه درمان ب��راي خانواده هايي كه 
افراد چاق در ميان اعضايشان است بيشتر از خانواده هايي است كه افراد 
چاق ندارند. در واقع هزينه درمان خانواده هايي كه با افراد چاق روبه رو 
هستند ۳7 درصد بيشتر از ساير خانواده ها است. ۶۰ درصد موارد ابتال 
به ديابت و ۸ درصد بيماري قلبي عروقي ناش��ي از اضافه وزن اس��ت. 
پديده چاقي بين ۰/5 تا 1/7 درصد از توليد ناخالص داخلي كش��ورها 

را هدر مي دهد. 
 معاون فني مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت با اشاره 
به نقش فشارخون باال در بروز سكته هاي مغزي اظهار كرد: فشارخون 
باال به مرور زمان سبب ايجاد مش��كل در خون رساني به مغز مي شود. 
سكته هاي مغزي از قبل فاقد عالمت هستند و زماني كه آغاز مي شوند 
ممكن است فرد بي حس��ي، ضعف ناگهاني، فلج شدن بخشي از بدن، 
اختالل در تكلم، كاهش درك كالمي، مشكل بلع، تاري ديد، سردرد 

شديد و ناگهاني را تجربه كند. 

 دستورالعمل پرونده هاي بازار سرمايه
مانع چالش هاي اقتصادي

در تجارت و بازرگاني سرعت در گردش مالي 
و وصول مطالبات اهميت بس��ياري دارد و به 
طور كلي روش هاي قضايي براي حل و فصل 
اختالفات روش هايي زمان بر ب��وده و جريان 
بازرگاني را با اختالل ج��دي مواجه مي كند، 
اما روش هاي غيرقضايي مانند مذاكره، صلح، 
حكمي��ت و داوري به دلي��ل معافيت قانوني 
از تش��ريفات و تك مرحله اي بودن و سرعت 

بااليي كه در حل اختالفات دارد مي تواند سرعت وصول مطالبات و حل و فصل 
اختالفات تجاري و بازرگاني و دعاوي بازار سرمايه را افزايش دهد. 

البته اخيراً دستورالعمل ها و ضوابطي از سوي قوه قضائيه تعيين شده كه ثبت 
مؤسسات داوري و فعاليت داوري را محدود مي كند كه اين موضوع جاي گله 
دارد، نمي توان اش��خاص را به راه حل هاي غيرقضايي تشويق كرد، اما موانع 
داوري و حكميت را افزايش داد. لكن به نظر مي رسد كه اراده رياست محترم 
قوه قضائيه از صدور اين دستورالعمل تسهيل رجوع به روش هاي غيرقضايي از 
جمله داوري بوده كه طبق آن بايد موانع داوري حذف و فرآيند داوري توسط 

قوه قضائيه تسهيل شود. 
از طرفي در مواردي كه رجوع به مراجع قضايي اجتناب ناپذير اس��ت، عدم 
ش��ناخت موضوعي از دعاوي تخصصي از جمله پرونده هاي بازار س��رمايه 
مي تواند حركت قضات در فرآيند رسيدگي به پرونده ها را كند و فرسايشي 
كرده و بعضاً با فهم اشتباه از موضوعات ناخواسته احكام نادرست و ناعادالنه 
صادر شود؛ بنابراين براي جلوگيري از اين آسيب و دهها آسيب ديگر آموزش 

تخصصي قضات و كاركنان ضروري و حياتي است. 
 در مقررات آيين دادرسي كيفري، بخشي از تحقيقات راجع به جرائم با ارجاع 
مقام قضايي توس��ط ضابطان صورت مي پذيرد؛ از طرفي بخشي از وظايف 
ضابطان دادگس��تري رصد و پايش محيط و ايج��اد بازدارندگي در مقابل 
مجرمان بالقوه است.بنابراين تربيت ضابطان آش��نا به محيط بازار سرمايه 
مي تواند از بروز جرائم اقتصادي در حوزه بازار سرمايه تا حد زيادي جلوگيري 
كند. به عبارت ديگر يكي از مهم ترين اجزاي اين دستورالعمل تعيين ضوابط 
تخصصي در حوزه بازار سرمايه اس��ت؛ زيرا با ايجاد بازدارندگي مؤثر از بروز 

جرائم در اين حوزه جلوگيري خواهد شد. 
 نكته ديگر اينكه معم��والً حقوقدانان از ايج��اد دادگاه هاي اختصاصي گله 
مي كنند، اما از طرف ديگ��ر دادگاه هاي تخصصي از نظ��ر حقوقدانان براي 
رسيدگي به دعاوي ضروري است، زيرا در دادگاه هاي تخصصي دادرسان با 
دانش موضوعي اقدام كرده و در صدور حكم، در تخصص خود و در كمترين 
زمان ممكن و همچنين با باالترين دقت و كيفيت به پرونده ها رس��يدگي 
مي كنند. اگر دادگاه ه��اي تخصصي را با دادگاه هايي كه ب��ه انواع پرونده ها 
رسيدگي مي كنند، مقايسه كنيم، مي بينيم كه شعب تخصصي آراي متقن و 
خدشه ناپذيرتري را صادر مي كنند.بنابراين اين موضوع كه در دستورالعمل 
رئيس قوه قضائيه مورد تأكيد قرار گرفته امري صحيح و الزم اس��ت و آثار 
بسياري در رفع چالش هاي حقوقي بازار سرمايه دارد.   در مجموع نگاه ويژه 
به بازار سرمايه توسط رئيس قوه قضائيه نشان از تيزبيني و درايت دارد، زيرا 
مي بينيم در اين دستورالعمل تا حد زيادي ضعف هاي حقوقي و قضايي در 
حوزه بازار سرمايه شناسايي شده و راه حل هاي مقتضي نيز پيش بيني شده كه 

مي تواند از بروز چالش هاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي جلوگيري كند. 

زهرا چيذري 
  گزارش  یک

حسين سروقامت

قانونگذاري ضرورتي
 براي امروز و فرداي فضاي مجازي

با گس��ترش فضاي مجازي در جامعه و رشد س��ريع اينترنت در كشور 
مديريت و قانونمن��دي فضاي مجازي يكي از خواس��ت ها و مطالبات بر 
حق جامعه و مردم است، اما متأسفانه به داليل گوناگوني اين مديريت و 
قانونمندي مورد بي توجهي و بي مهري مسئوالن ذي ربط قرار گرفته است. 
حال با روي كار آمدن نمايندگاني كه خود را داعيه دار انقالب مي دانند و در 
تالش هستند شعار و اهداف انقالب را جامه عمل بپوشانند، اين دغدغه هاي 
بحق مردم در رأس اقدام هاي مجلس يازدهم قرار گرفته است، ولي ورود 
مجلس براي نظام مند كردن فضاي مجازي، واكنش هاي بسيار متفاوتي 
را به همراه داش��ته و باعث برداش��ت هاي گمراه كننده و غلط در جامعه 
شده است. به بيان ساده تر ورود مجلس براي مديريت و قانونمندي فضاي 

مجازي به روشني براي مردم تشريح و تبيين نشده است. 
س��ه طيف در تالش هس��تند آگاهانه يا ناآگاهانه در اين شرايط آدرس 
غلط به جامعه ارائه كنند. طيف نخست معاندين و دشمنان قسم خورده 
كشور هستند كه مي كوشند تا القا كنند حكومت در حال سانسور و اعمال 
محدوديت در فضاي مجازي است. البته اين طيف با توجه به پيشينه تيره 
و تاري كه در شايعه پراكني و اقدام هاي خصمانه اي كه دارند، گفته ها و 
تحليل هايشان چندان نزد مردم، محلي از اِعراب ندارد. طيف دوم برخي 
احزاب و گروه هاي داخل كشور هستند كه بنا به منافع و مصالح شخصي 
و حزبي خود و حتي براي ضربه زدن به شأن و جايگاه اين دور از مجلس، 
سياس��ت گمراه كردن مردم را در پيش گرفته اند. البته اين طيف هم با 
نگاهي به تاريخچه و سابقه عملكردشان در طول اين سال ها ديگر چندان 
از س��وي مردم مورد اقبال عمومي قرار نمي گيرند. طيف سوم هم افراد 
ناآگاه و غيرمتخصص هستند كه به دليل عدم درك درست از مديريت و 
قانونمندي فضايي مجازي دچار افراط و تفريط هستند و با بيان سخنان 

نسنجيده و نادرست جامعه را دچار التهاب و تشنج مي كنند. 
 نگارنده به دور از هرگونه نگاه سياسي و جناحي در تالش است با تشريح 
و تبيين دقيق موضوع ضرورت انجام و درك بهتري از هدف مجلس در 
قانونمندي و مديريت فضاي مجازي ارائه كند. ترديدي نيست كه فضاي 
مجازي مزايا و معايب بس��ياري را براي جامعه دارد. با نگاهي به علل و 
عوامل معايب فضاي مجازي آنها را مي توان در سه سطح دسته بندي 
كرد. نخس��ت، نبود يا كمبود قانون و مقررات در حوزه فضاي مجازي 
است. به طوري كه متأس��فانه در عرصه قانونگذاري و ترسيم نقشه راه 
از سوي قانونگذار، قوانين جامع و كلي براي حال و آينده جامعه بسيار 
كم و ناچيز است كه همين امر تبعات منفي را چه در شرايط فعلي و چه 
در آينده به دنبال خواهد داش��ت. دوم ضعف و كمبود تشريح و تبيين 
قوانين و مقررات موجود است. متأسفانه هيچ نهاد يا سازماني به عنوان 
متولي آموزش و ترويج قوانين فضاي مجازي وجود ندارد و خود مردم 
هم عموماً تالشي براي يادگيري و آگاهي از مقررات صرف نمي كنند. 
بسياري از مردم حتي از س��اده ترين قوانين در اين حوزه آگاهي كافي 
و الزم را ندارند. سطح سوم و پاياني ضعف و كمبود در اعمال و نظارت 
بر قوانين و رسيدگي مستمر بر جرايم اس��ت. براي همان قوانيني كه 
در رابطه با فض��اي مجازي وجود دارد، اجرا و نظارت درس��تي صورت 
نمي گيرد. در كنار اين موارد مي توان به تفسير نادرست از قانون تا اعمال 
و اجراي سليقه اي قوانين و سوء استفاده از خأل هاي موجود اشاره كرد. 
اين هم��ه در حالي اس��ت ك��ه در كش��ورهاي غربي قوانين بس��يار 
سختگيرانه اي در اين رابطه وجود دارد و همچنين قوانين به طور مرتب 
به روز رس��اني و مورد نظارت دقيق واقع مي شوند و همگان موظف به 
رعايت و انجام اين قوانين هس��تند. در حالي كه فضاي مجازي ما يك 

بازار مكاره است كه هر اتفاقي در آن روي مي دهد. 
تبعات اين هرج و مرج در عرصه فضاي مج��ازي هم مورد غفلت واقع 
شده است. نخس��تين تبعات منفي و خطرناك بي قانوني و بي ضوابطي 
در فضاي مجازي تغيير الگو و بافت فرهنگي و اجتماعي جامعه است. 
كشورهاي اس��تعماري غرب به واس��طه اس��تقالل و اقتدار ايران در 
دوران بعد از انقالب و ناتواني آنها در دخالت مس��تقيم در كشورمان، 
بهترين راه براي نفوذ را كه هزينه كمتري هم براي آنها به همراه دارد، 
عرصه فرهنگي و تغيير الگوي اسالمي مردم ايران مي ديدند. از اين رو 
اس��تعمارگران با اين حربه تالش مي كنند تا جامع��ه انقالبي و هويت 
اسالمي ما را از درون تهي و بي محتوا كنند تا به خواست استعمارگرانه 
خود دست يابند. بر اين اساس تالش هاي بسياري در اين عرصه انجام 
داده اند كه از جمله اي��ن تهاجم فرهنگي مي توان به رش��د قارچ گونه 
شبكه هاي ماهواره اي و نشريات و روش هاي ديگر اشاره كرد، اما آنچه 
تا به امروز در پيش گرفته بودند به داليل گوناگون خوشبختانه موفق 
به انجام آن نشدند، اما در سال هاي اخير و با ظهور تلفن هاي هوشمند و 
همچنين به واسطه نفوذ و گسترش فضاي مجازي كه بسترها و امكانات 
آن در كشور بسيار گسترده و مهيا شده، مي توانند اين تهاجم فرهنگي 
و افول اخالقي را حتي در دور افتاده ترين نقاط كش��ور هم به سرانجام 
برس��انند. از ترويج فرهنگ تجم��ل و مصرف گرايي ت��ا ترويج عريان 
خشونت، فرهنگ منحط غربي و خرافه پرستي و انحرافات اخالقي را 

مي توان ذيل اين موضوع دسته بندي كرد. 

امير خسرو دهلوي در مطلع االنوار از چوپاني حكايت مي كند كه 
از پشت كوه آمده، اما راه تقلب را خوب مي داند!

داش�ت ش�باني رمه در كوهس�ار /    پي�ر و جوان گش�ته از او 
شيرخوار

شير كه از بز به سبو ريختي / آب در آن شير درآميختي
. . . روزي س�يلي عظيم از كوهستان سرازير ش�ده، گله او را با 
خود مي بَ�رد. ظريفي ب�ه او مي گويد راز اي�ن كار را در خودت 

جست وجو كن!
كان همه آب تو كه در شير بود / شد همه سيل و رمه را درربود

اين سرنوشت شوم براي خيلي هاست؛ آنكه برنج مرغوب را با 
ُخرده برنج درمي آميزد، آنكه چاي س�يالن را با چاي شكسته 
مخلوط مي كند، آنكه البه الي گوشت چرخ كرده سنگدان مرغ 

مي ريزد يا آنكه به گوشت مرغ هورمون تزريق مي كند. . . 
هر كسي كه گنجشك را رنگ كرده، جاي قناري مي فروشد!

155

فقط ۲ درصد بهبود يافتگان
 پالسما اهدا كردند

س�خنگوي س�ازمان انتق�ال خ�ون گف�ت: ب�ا توج�ه ب�ه آم�ار 
ب�االي بهبود يافت�گان در كش�ور، ول�ي فق�ط 2 درص�د از 
كل بهبود يافت�گان ب�راي اه�داي پالس�ما مراجع�ه كردن�د. 
»بشير حاجي بيگي« سخنگوي س��ازمان انتقال خون در مورد وضعيت 
اهداي پالسماي بهبود يافتگان كوويد 1۹ در مراكز سازمان انتقال خون بيان 
كرد: تا روز گذشته 11 هزار و 5۳7 نفر از بهبود يافتگان براي اهداي پالسما 
مراجعه كردند كه از اين تعداد ۹هزارو41۰ واحد پالسما اهدا شده است.  وي 
افزود: در كل كشور استان هايي كه بيشترين مراجعه را داشتند، اول تهران 
بوده كه نزديك 2 هزار مورد از كل تعداد را به خود اختصاص داده و بعد به 
ترتيب استان هاي اصفهان، خوزس��تان، اروميه و بعد هم مازندران و يزد 
بودند.  حاجي بيگي درباره تمايل بهبوديافتگان كرونا براي اهداي پالسما 
گفت: با توجه به آمار باالي بهبود يافتگان در كش��ور، ولي فقط 2 درصد از 
كل بهبود يافتگان براي اهداي پالسما مراجعه كردند، عزيزاني كه 2۸ روز از 
بهبودي شان به ويروس كرونا مي گذرد، مي توانند جهت اهداي پالسماي 

كوويد 1۹ به مراكز انتقال خون مراجعه كنند. 
وي افزود: توصيه  ما اين اس��ت كه افراد بهبود يافته، به ش��كرانه   سالمتي 
خود اهداي پالس��ما انجام و با اين كار جان بيماران درگير را نجات دهند.  
سخنگوي سازمان انتقال خون با اشاره به خبري مبني بر پالسما فروشي 
افراد بهبود يافته از كرونا گفت: اين اتفاق غيرممكن است، چون اين موضوع 
يك پروسه  مشخص دارد، سازمان انتقال خون ايران با درخواست پزشكان 
معالج در بيمارس��تان ها كه از بانك خون بيمارستان به سازمان مي رسد، 
درخواست پالسما مي كند، ما هم پالسما را تحويل بانك خون بيمارستان 
مي دهيم و پزشك براي درمان بيمار از آن استفاده مي كند، با اين شرايط 
اصاًل نمي توان پالسما را فروخت.  وي افزود: ما به تمامي گروه هاي خوني 
بهبوديافته جهت اهداي پالسما نياز داريم و از آنجايي كه گاهي افراد از ترس 
ابتال به ويروس به مراكز انتقال خون مراجعه نمي كنند بايد بگويم كه كليه 
پروتكل هاي بهداشتي در مراكز انتقال خون به خوبي رعايت مي شود و مراكز 
انتقال خون جزو مراكز درماني نيست، افرادي كه به ما مراجعه مي كنند جزو 
سالم ترين افراد هستند. موضوع ديگر اينكه كرونا ربطي به انتقال خون ندارد، 
چون كامالً يك بيماري تنفسي است. با اهداي پالسما سيستم ايمني فرد هم 

پايين نمي آيد و آنتي بادي در بدن به صورت مداوم ساخته مي شود. 

حبيب بابايي

سيدمحمدحسن مصطفوي /  استاد دانشگاه 

مسعود محقق |  ايسنا

نماي نزديک

قاليباف هم كرونايي شد
رئيس مجلس شوراي اسالمي به كرونا مبتال شد. محمد باقر قاليباف در شبكه هاي مجازي خبر 

داده كه پس از ابتالي يكي از كارمندان دفترش، به كرونا مبتال شده است. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در توئيتر نوشته است: يكي از همكاران دفترم به كرونا مبتال شد، 
نيمه شب پاسخ تست بنده هم اعالم و كرونا مثبت شد. در حال حاضر در قرنطينه هستم و به اميد 
خدا پيگير امور و وظايف محوله خواهم بود.  گفتني است پيش از اين هم چند نفر از نمايندگان 

مجلس شوراي اسالمي به كرونا مبتال شده بودند. 


