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چکیده
زمینه و هدف :شقوع میرمس کرمنا ده چقن م سرایت آن به کشوههای اهمپایی م خامهمقانه
آسقبهای سقاسی ،اقتصادی اجتااعی م فرهنگی ده کشوهها ایجاد ناود است .میرمس کرمنا شرایلی ها
بوجود آمهد است که باعث شد است حاام کشوهها به سات سقاستهای دههای بسته پقش برمند .ده
کشوه ما نقز آشفتگیهای ایجاد شد به ماسله نیض برجام م حقاقل دمه جدیدی از حقریمها ،نوساناو
نرخ اهز ،افزایش ققات سوخت ،سقر صتودی افزایش ققات مواد غذایی م ده حال حاضر شقوع میرمس
کرمنا ،افزایش خدماو مضاعف ده حوز نظم م امنقت حوس کاهکنان پلقس ها میطلبد .هدف این حقیقق
برهسی اقداماو فرماندهی انتظامی استان ده هاستای میابله با شقوع میرمس کرمنا است.
روش :این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی از نوع حقیقیاو کقفی است .ده ایمن هاسمتا بما
استفاد از کتب ،اسناد ،میاالو م سایتهای مرحب با عنوان حقیقق با استفاد از همش حقلقل مقتوی انجام
پذیرفته است.
نتایج :به علت شقوع میرمس کرمنا پلقس با بقران جدیدی همبرم شد کمه بما حوجمه بمه حهدیمداو م
آسقبهای پقش هم مسئواقت سنگقنی ده هاستای مدیریت بقران ناشی از گسترش ایمن بقاماهی حما عمادی
شدن شرای بر عهد پلقس قراه داشت؛ اذا فرماندهی انتظامی استان کرمان بما حوجمه بمه اهاقمت نیمش م
مظایف پلقس ده هاستای مباهز با حهدیداو م اجرایی ناودن حصاقااو ستاد ملی مباهز بما کرمنما ضمان
حفظ نقرمی انسانی به عنوان سرمایهاجتااعی ده حقن اجرای مظایف قانونی به منظوه کنتمرل حهدیمداو م
حبتاو ناشی از میرمس کرمنا م نقو مدیریت بهقنه این بقااهی از طریق قلع زنجقر انتیال م نقز ضرمهو
برقراهی امنقت ده فضای حیقیی م سایبری با برنامههیزی دققق ماحخاذ حدابقر ضان مدیریت صققح بقران
ده هاستای کاهش آسقبپذیریها م به حداقل هساندن خساهاوهای جانی م ماای فتااقتهمای مموثری ده
این حوز انجام داد است.

واژگان کلیدی :کرونا ،بیوترورسیم ،بحران و مدیریت بحران

 -1کا سیاس آ ت  ،عضو پژوهش ان دفت تحقیقات کا ب د ف مان ه انتظام ا تان ک مان92431031129-
 -3کا سیاس ا س آما  ،عضو پژوهش ان دفت تحقیقات کا ب د ف مان ه انتظام ا رتان ک مران (نو سری مسر)و  -تلفرن:
traffic_safty12@yahoo.com -92423111191
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مقدمه و بیان مسئله
شقوع جهانی میرمس کرمنا مانند سیوط دیواه براقن م حاالو  99سپتامبر ،حبتاو،
پقامدها م خساهاو گسترد ای خواهد داشت م بیحردید ،هاان طوه که این بقااهی زندگی
بسقاهی از خانواد ها ها متالشی م بازاههای ماای م منلیهای م جهانی ها مختل کرد  ،ده
آیند صالحقت برخی دماتها ها با چااشی جدید مواجه خواهد کرد م حغققراحی ها ده
قدهو سقاسی ،اقتصادی م اجتااعی ده سلح جهان به مجود خواهد آمهد .با هاه گقری
کویقد  ،95جهان با یکی از بزه حرین شوکهای حاهیخ متاصر م نوعی «موقتقت جنگی» م
شرای اضلراهی همبرم شد که دمام آن حتی اگر دیرپا نباشد ،اثراو بس گسترد م دهاز
مدحی خواهد داشت .به گونهای که جهان از «عصر کرمنا» م پقش م پسا کرمنا یاد خواهد
کرد .جهان کرمنایی حا کنون هزاهان نفر ها به کام مر

کشقد م پقامدهای بهداشتی م

اقتصادی بس نگران کنند ای ده بر داشته است .با این هاه ،پقامدهای آن با حوجه به
ساختاه م نقو همیاهمیی کشوههای گوناگون با کرمنا ،متفامو ،چند مجهی م گا میژ
است .این بقااهی باعث حغققر ده ساختاه بقناااللی قدهو خواهد شد م کشوههای پقرمز،
حاهیخ کرمنا خواهند نوشت .موفیقت نسبی دماتها ده غلبه بر اثراو سقاسی ،اقتصادی م
اجتااعی این پدید باعث افزایش اقتداه دماتها ده داخل م خاهج از مرزهای خود
خواهند شد به عباهحی دیگر مهاه کرمنا اهحباط مستیقم با اقتداه دماتها داهد( .مقاد پنا ،
)2 :9355
شقوع میرمس کرمنا ده سملح کشموه پقاممدهای مختلفمی نظقمر؛ اقتصمادی ،فرهنگمی،
اجتااعی ،همانشناختی ،امنقتی م سقاسی ...داشته است .اما آنچه که بر اهاقمت م ضمرمهو
این حقیقق میافزاید م برای نقرمهای مسلح مهم م الزم ااجرا است دیدگا م فرمان فرماند
متظم کل قوا حضرو آیتاهلل خامنهای (مدضلهااتاای) است که متظماه با صمدمه فرممانی
به سرداه سراشکر باقری هئقس ستاد کل نقرمهمای مسملح احتامال «حالمهی بقواموژیکی»
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بودن این همیداد ها ملرح کرد میحواند جنبهی هزمایش دفاع بقواوژیمک نقمز داشمته م بمر
اقتداه م حوان ملّی بقفزاید ،ها بقان میفرمایند( .امام خامنهای 22 ،اسفند )9358؛ اذا فرمانمد
انتظامی استان ده هاستای حدابقر میام متظم ههبری مبنی بر اهتاام حاامی افراد م سمازمانها
ده میابله با میرمس منقوس کرمنا با اهتاام کامل مجاوعه انتظامی استان به منظموه ایفمای
نیش ده میابله با میرمس کرمنا عالم بر انجام مظایف مقواه ده عرصه سالمت عاموم از
جاله نظاهو بر اصناف م بازاهیان م کنترل مبادی مهمدی م خرمجی استان م سایر حمدابقر
مرحب با پقشگقری از شقوع این بقااهی ،اقمداماو میمژ ای ها انجمام داد اسمت بمر هامقن
اساس هدف این پژمهش بقان اهم اقداماو فرماندهی انتظامی استان ده هاسمتای میابلمه بما
شقوع میرمس کرمنا م اهائه هاهکاههای پقشنهادی ده این حوز است.
پیشینه و مفاهیم تحقیق
کروناویرو ها 9:خانواد بزهگی از میرمسها م زیر مجاوعه کرمنامیرید هستند که
از میرمس سرماخوهدگی متاوای حا عامل بقااهیهای شدیدحری هاچون ساهس ،ممرس م
کومید  95ها شامل میشود( .مرکز حقیقیاو میرمس شناسمی .)9355 ،کرمنامیرمسهما ده
ده  9561کشف شدند (حایرل )71 -9467 :9569 ،2م ملااته بر همی آنها بمهطوه ممدامم
حا اماس دهه  9581ادامه داشت (یامی ژانمگ )439 -433 :2118 ،3ایمن میمرمس بمهطوه
طبقتی ده پستانداهان م پرندگان شقوع پقدا میکند ،با این حال حاکنون هفمت کرمنمامیرمس
منتیل شد به انسان ،کشف شد است .آخرین نوع آنها ،کرمنامیرمس سندهم حماد حنفسمی
(ساهس ،)4ده دسامبر  2195برای اماقن باه ده شهر ممهمان اسمتان هموبئی چمقن ،پمس از
اینکه مردم بدمن علت مشخصی دچاه سقنه پهلو شدند م ماکسمنها م دهمانهمای موجمود
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مؤثر نبودند ،نوع جدیدی از کرمنا میرمس با هاهگقری ده انسمان شناسمایی شمد .از مقمان
نخستقن افرادی که به این میرمس آاود شد اند ،مشخص شد که دم سموم آنهما بما بمازاه
عاد فرمشی غذاهای دهیایی هوانان ،که ده آن حقواناو زند نقز به فرمش میهسد ،اهحباط
داشتهاند( .هونگ مانگ .)2121 ،9این نوع کرمنا میرمس قبل از ایمن هامهگقری ده انسمان
دید نشد بود .برآمهدهای نخستقن نشان میدهد که دهصد مر

م مقر این میرمس بقن 2

حا  3دهصد مبتال شدگان اسمت .عالیمم بقاماهی شمامل حمب ،سمرفههای خشمک م گماهی
مشکالو حنفسی مانند حنگی نفس ،حندنفسی م گلودهد م آبریزش بقنی است .اماقن مبتالیان
این بقااهی ده ممهان ده بازاه خوهاک دهیایی کاه میکردند یما ده آنجما حضموه داشمتند؛
مای با حوجه به گسترش بقااهی ده افرادی که با حقواناو ده حااس نبودند سازمان جهمانی
بهداشت انتیال انسان به انسان ها نقز مد نظر قراه داد است (نشریه هلث)23 -9 :2121 ،2
ده ایران ،ده حاهیخ  25بهان  ،9358به دنبال فوو  2بقااه با عواهض حنفسی ده بقااهسمتان
کامکاه قم ،شایتاحی دهباه مر

این بقاماهان بمه علمت کرمنمامیرمس شمکل گرفمت .امما

دانشگا علوم پزشکی قم با حکذیب شایتاو مربوط به مبتال بودن این دم بقاماه فووشمد
به کرمنامیرمس ،اعالم کرد که حاکنون هقچگونه شواهدی حشخقصی مبنی بر ابتال به بقااهی
کرمنا دید نشد است .ده حاهیخ  31بهان اماقن ممواهد از کرمنمای جدیمد ده شمهر قمم از
طریق هماب عاومی مزاهو بهداشت گزاهش شد .پس از آن ده حاامی نیاط کشموه افمراد
مبتال به میرمس کرمنا مشاهد م جامتهآماهی زیادی از ممردم کشموه دچماه ایمن میمرمس
شدند.
بحران :بقران حادثهای است که ده اثر هخدادها م عالکردهمای طبقتمی م انسمانی بمه
طوه ناگهانی به مجود میآید؛ که مشیت ،سختی م خساهو ها به یک مجاوعه یما جامتمه

- Huang, Wang
- Health

7
2

اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا 095 /

انسانی حقاقل میکند م برطرف کردن آن نقاز به اقداماو م عالقاو اضلراهی م فو ااتاد
داهد (آیسان م دیویس.)9382 ،
مدیریت بحران :مدیریت بقران ده برگقرند یک سری عالقاو م اقمداماو پقوسمته م
پویا بود م به طوه کلی بر اساس حابع کالسقک ممدیریت کمه شمامل ممواهد برناممههیمزی،
سازماندهی ،حشکقالو ،ههبری م کنترل است ،استواه میباشد .ده ماقع ده مدیریت بقمران
متاوال چندین سازمان مختلف دهگقر انجام مظایفی میشوند که بایمد بما هاماهنگی کاممل
نسبت بمه پقشمگقری از بقمران ،کماهش آثماه آن م آممادگی الزم اقمدام نااینمد .هاچنمقن
سازمانهای مربوطه باید به نقو مللوبی نسبت به انجام حاهقداو الزم م ضرمهی م بهبمود
اموه م امضاع بتد از برمز بقران اقدام بتال آمهند.
فرآیند برنامههیزیها م اقداماو میاماو دماتی م دستگا های اجرایی ،دماتی ،شهرداهی
م عاومی است که با مشاهد  ،حجزیه م حقلقل بقرانها ،به صوهو یکپاهچه ،جامع م
هااهنگ با استفاد از ابزاههای موجود حالش میکند از بقرانها پقشگقری نااید یا ده
صوهو مقوع آنها ده جهت کاهش آثاه ،ایجاد آمادگی الزم ،میابله ،امدادهسانی سریع م
بهبود امضاع حا هسقدن به مضتقت عادی م بازسازی حالش کند (آیسان م دیویس.)9382 ،
بیوتروریسم :پدیمد ای فراحمر از باکتریهما م میرمسهما از زمانهمای دمه بمه داقمل
مزیتهای موجود ده استفاد از همشهای بقواوژیک برای میابله بما دشمانان چمه ده حمد
یک شخص م چه ده حد ماحدهای نظمامی م ممردم شمهرها ،ایمن همشهما مموهد حوجمه
قدهوهای متخاصم بود است .این همشها ده حاای که بدمن سر م صمدا م ده خاموشمی
کامل اعاال میشوند قدهو حخریب کنندگی بسقاه مسقعحری نسمبت بمه حسملققاو مموهد
استفاد ده جنگها م دهگقریهای کالسقک داهند .اما امرمز دیگر این نگا به بقوحرمهیسم
نایحواند به عنوان بنقان نظری کاملی برای برنامههیزان یک کشوه مقسوب شود( .حسمقنی
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دمست .)49 :9389 ،حتاهیف سنتی اهائه شد از ماژ بقوحرمهیسم نقمز بمه نموعی هاراهمی
کنند هاقن نگا مقدمد به این پدید بمود م سمتی ده نگمه داشمتن حمدمد آن صمرفا ده
اعاال مربوط به سوء استفاد از عوامل مقکرمبی م میرمسی یا فرآمهد های آنها به منظموه
اهعاب یا هالکت انسانها م نمابودی دامهما یما گقاهمان داهنمد .طبمق یمک حتریمف سمنتی
بقوحرمهیسم عباهو است از ایجاد حمرس م محشمت ،بما بهر گقمری از عواممل بقواوژیمک
مختلف م جنگ افزاه بقواوژیک نقز عباهو است از مسقلهای که به منظموه انتشماه عامدی
اهگانقسمهای مواد بقااهی یا فرآمهد های آنهما حوسم غمذا ،آب ،حشمراو ناقمل یما بمه
صوهو افشانه ،به کاه برد میشود .بقوحرمهیسم حتاهیف سنتی ها پشت سر گذاشمته اسمت
به طوه کلی آنچه که از هسانههای بقناااللی ده موهد بقوحرمهیسم حبلقغ میشود این اسمت
که بقوحرمهیسم عالی مجرمانه است که ده آن از حسملققاو بقواموژیکی م شمقاقایی علقمه
شهرمندان م غقر نظامقان استفاد میشود م عامالن این جرایم بقواوژیکی عامدحا از مقکمرم
اهگانقسمممهایی هاچممون باکتریهمما ،میرمسهمما م قاهچهمما یمما از سمماوم ناشممی از ایممن
مقکرماهگانقسمها ده حسلققاو ،باب م یا اعاال خود بهر میبرند (کلامن-729 :2114 ،9
 .)739نگا جدید به پدید بقوحرمهیسم از مقدمد عالقاوهای حرمهیستی م نظامی خماهج
شد م هرگونه عال برنامههیزی شد ای ها که به طوه مستیقم یا غقر مستیقم سالمتی فردی
م بهداشت عاومی شهرمندان یک جامته ها ده دهاز مدو یا کوحا ممدو از طریمق حهدیمد
امنقت جسای ،غذایی م زیست مققلی آن جامته بمه خلمر بقانمدازد؛ نموعی بقوحرمهیسمم
میداند( .دامدی فر ،حبقبی.)9352 ،
حمله بیوتروریسمی :عباهو است از پخش کردن میرمس ،باکتری ،مقکرمب یا دیگر
عوامل بقااهیزا م سای که موجب برمز بقاماهی م ممر

ده مقمان انسمانها ،حقوانماو م

گقاهان میشود .کشف م شناسایی یک حاله بقواوژیکی سخت م دشواه به شمااه میآیمد.
- colman
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حأثقراو یک حاله بقواوژیکی به چهاه دسته حیسقم میشوند -9 :فقزیکی :برمز بقااهی-2 ،
همانی :حرس م محشمت -3 ،اقتصمادی :مقمدمدیت سمفر م جابمه جمایی ،متوقمف شمدن
فتااقتهای اقتصادی م کسب م کاه -4 ،زیست مققلی :آسقب دیدن انسمانها ،حقوانماو،
گقاهان ،آاود شدن منابع طبقتی مثل منابع آب (مظفریزاد .)9181 :9359 ،
شیوع ویرو

کرونا

ماجرا از چقن شرمع شد که چند موهد پنومونی با علمت ناشمناخته ده شمهر ممهمان ها
اعالم کردند م از آن همز حا سوم ژمئن  44 ،2121بقااه با پنومونی بمه علمت ناشمناخته بمه
سازمان جهانی بهداشت گزاهش شد؛ بتد از چقن به حرحقب کشوههای حایلند ،ژاپمن م کمر
جنوبی با بازگشت افراد آاود از ممهان ،گزاهش ابتال ها به سازمان بهداشت جهمانی اعمالم
کردند؛ ده ایران هم اماقن اعالم هسای ابتال به کرمنمامیرمس ده امل اسمفندما  58حوسم
مزاهو بهداشت صوهو گرفت .هفتههفته مضتقت سراسر دنقا به مسقله موجودی ذه بقنمی
آنیده بغرنج م بقرانی شد که گویی حاال قرنلقنه حنها هاهکاه است م هنموز متلموم نقسمت
این غائله کی به پایان برسد.
هر همزی که از مقزبانی این میرمس عجقب م کشند میگذهد؛ با مجود خبر حلخ ممر
چند صد هزاه نفر م شقوع این میرمس م ابتال به این بقاماهی همزاهان فرضمقه م حمرف م
حدیث دهباه عامل این بقااهی حا همش دهمان ،حتداد مبتالیان م همزاهان مماجرای ممرحب
ملرح میشود م آنیده ماجرا پقچقد م ممبهم اسمت کمه همقچ ظمن م گامانی بمه قلتقمت
نایهسد .ده شرایلی که نه حنها ده کشوه بلکه ده سرحاسمر دنقما مهامانی ناخوانمد دهدی
مشترک ها هقم زد است؛ حنها سواای که ذهن هرکسی ها دهگقر خود کمرد ایمن بمود کمه
چلوه میرمس این چنقن پاندمی ها ایجاد کرد است م حا کی این متضل ادامه داه خواهمد
بود؟
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ده مقان فرضقاو متتدد ملرح شد م با مجود شرای موجمود حالمه بقواوژیمک قموو
بقشتری گرفته است؛ ده بقست م دمم اسفند ما سال  9358بود که ههبر متظم انیالب همم
به این موضوع اشاه داشتند که بخشی از میرمس کرمنا بما آشمناییهای ژنتقکمی بهدسمت
آمد از ایرانقان برای ایران ساخته شد است .با حوجه به شرای  ،این احتاال مجود داهد که
این میرمس ساخته دست آمریکاییها است اابته هنوز هقچ قلتقتمی ده ایمن مموهد نمداهیم
حتی میاماو چقنی ،همسها م چند دانشاند آمریکایی هم به ایمن موضموع اشماه داشمتند
چراکه این میرمس دستکاهی شد م سکانس آن با سایر میرمسها متفامو است.
علت آنکه چقنیها هم این موضوع ها ملرح کردند این است کمه یمک مما قبمل از شمقوع
کرمنا ده چقن اااپقک مهزشی اهحشهای جهان ده این کشوه برگزاه شد م آمریکما هقئمت
 311نفر نظامی به این کشوه برای شرکت ده مسابیاو فرسمتاد بمود م چقنیهما متتیدنمد
هاقن هقئت ،میرمس ها ده بازاه ممهان پخش کردند م پس از آن این میمرمس ده کشموه
شقوع پقدا کرد.
پیامدهای ویرو

کرونا

پیامدهای ایتصادی :با شدو گرفتن بقران شقوع کرمنما م حرکمت اقتصماد جهمان بمه
سات یک هکود دیگر ،کشوههای جهان به دنبال حدابقر ماای حاز ای هسمتند حما عمالم بمر
کنترل شقوع این بقااهی ،ضرههای اقتصادی اجتناب ناپذیر ناشی از ایمن هامهگقری ها بمه
حداقل برسانند.
مدحی است که اقتصاد ایران عالم بمر مشمکالو قبلمی خمود از جالمه حقریمهما ،دهگقمر
پقامدهای شقوع میرمس کرمنا نقز شد اسمت .آثماه شمقوع میمرمس کرمنما بمر اقتصماد ها
میحوان ده حوز های مختلفی چون حوز همای اهزی ،بازهگمانی ،بمازاه سمرمایه ،کسمب م
کاههای خرد م ...دید.
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تبعات ایتصادی ویرو

کرونا در ایران

ده موهد حبتاو اقتصادی بقران ،دمات ایران هقچ آماهی منتشر نکرد است م اصوال متلوم
نقست چه برنامهای برای جبمران صمدماو اقتصمادی میمرمس کرمنما داهد ،چمه حتمداد از
شهرمندان کاه خود ها از دست داد اند ،مضتقت صمادهاو کشموه ده چمه حماای اسمت م
حواقد ناخااص داخلی بخشهای مختلف کشوه چمه حمأثقری از بقمران کرمنما گرفتهانمد؛ م
نهایتا چه مقزان از بودجه کشوه مقیق شد م کسری بودجه به چه مقزانی است.
شاید ده نگا امل به نظر برسد ،دمات خود این آماهها ها میداند م میحواند مدیریت کند،
اما نگاهی به مضتقت بوهس ایران نشان میدهد پنهانکاهی دمات ده عدم حبققن شقوع
کرمنا م حبتاو آن ،باعث شد بسقاهی از مردم به امقد جلوگقری از افت اهزش داهاییهای
هیاای خود ده بازاه بوهس سرمایهگذاهی کنند م شاخص بوهس حهران از ابتدای اسفند حا
نقاه ما با جهشی  96دهصدی به  999هزاه ماحد برسد ،اما طی هفته جاهی با افتی
ناگهانی به زیر  917هزاه ماحد سیوط کند .این یتنی زیان هنگفت کسانی که حقت حأثقر
اطاقنانهایی که از مسئواقن اقتصادی دهیافت ناود م به حبتاو م ابتاد بقران کرمنا آشنا
نبودند ،سرمایههای خود ها به بوهس سرازیر کردند .با این مضتقت اقتصاد ،شقوع میرمس
کرمنا ده ایران بقش از پقش کسب م کاهها ها نگران میکرد .شقوع این میرمس آثاه م
حبتاحی ها برای اقتصاد به هارا داشت .مرکز پژمهشهای مجلس طی گزاهشی به برهسی
این آثاه بر حوز های اقتصادی پرداخته است( .عضدی)9 -2: 9355،
پیامدهای فرهنگی و اجتماعی
شقوع بقااهی کومید 95ده کناه پقامدهای سقاسمی م اقتصمادی ،پقاممدهای اجتاماعی م
فرهنگی مختلفی نقز به دنبال داشته که به نظر میهسد پقامدهای اجتااعی م فرهنگی آن نمه
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بهخاطر خلر ابتالی مردم به کرمنا ،بلکه بهداقل مقزان اضلراب ،استرس م هراسی که مردم
ها فرا گرفته است ،بقشتر باشد..
شاید برای اماقن باه باشد که بر اثر شقوع یک هاه گقری پقامدهای فرهنگی م اجتاماعی از
پقامدهای سقاسی م اقتصادی پقشی گرفتهاند .پقامدهای این بقااهی داهای جنبههای مثبت م
منفی است؛ برخی پقامدهای منفی مانند ایجاد گسستهای اجتااعی م افزایش فردگرایمی م
انممزمای اجتامماعی بممقش از پممقش افممراد جامتممه ها از هممم دمه م همابم ها بممقش از پممقش
حسابگرانه م غقرعاطفی میکند م این هاان چقزی است کمه متقاههمای مهمرمهزی م نموع
دمستی ها حقت حأثقر قراه میدهد .بر اساس حوصقههای پزشکی این همزها افراد به منظموه
کاهش شقوع بقااهی کرمنا که به شدو ماگقرداه است ده قرنلقنه خانگی قراه گرفتهانمد م
اهحباطاو اجتااعی بقرمن از خانه به کاترین مقزان خمود هسمقد اسمت .حتمی شمقو همای
اهحباطاو انسانی مانند همبوسی م دست دادن ده این همزها حغققر یافتهاند .اینها هامه نشمان
میدهند هنجاههای جدیدی ده حال شمکل دادن بمه اهحباطماو انسمانی م اجتاماعی افمراد
جامته هستند.
موضوع میرمس کرمنا صرفا به نظافت سملوح ،شسمتن دسمت ،هعایمت بهتمر بهداشمت م
افزایش حاهقداو بهداشتی ختم نایشود بلکه از سوی دیگر حغققراو ده اهحباطماو انسمانی
فی ده میایسه اکنون با گذشته دید نایشود بلکه ده میایسه با آیند هم قابل پمقش بقنمی
است .عالم بر حذف برخی اهزشهای اجتااعی ،هنجاههای جدیدی شکل میگقرنمد کمه
حتی پس از برطرف شدن امضاع هامه گقمری هاچنمان دمام خواهنمد داشمت( .عضمدی،
)9 :9355
فضای مجازی نقز ده این همزها ده امج فتااقت خود قراه داهد به اینصوهو کمه ملاامب م
فایلهای چندهسانهای بسقاهی ده موهد کرمنا ده فضای مجازی به اشتراک گذاشته میشود
که افراد برای کسب اطالعاو از هسانههای متفامو که گاهی متناقض هسمتند م ده برخمی
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مواهد با شایته سازی حرکقب شد است ،نوعی به هم هیختگی هسانهای ها حجربه ممیکننمد.
این به همهیختگی خود پقامدهای همانی م اجتااعی هاچون حمرس م اضملراب ،مسمواس
فکری ،هراس اجتااعی ،کاهش اعتااد اجتااعی م سرمایهاجتااعی م به طوه کلمی کماهش
سالمت اجتااعی ها به دنبال داهد.
از سوی دیگر نباید پقامدهای مثبت شقوع این بقااهی ها نادیمد گرفمت؛ فرهنمگ هعایمت
نظافت شخصی م نظافت مققلی ،افزایش زمان باهم بودن ماامدین م کودکمان م بمه میمژ
هاسران ،حوجه بقشتر به اموه خانواد به علت افزایش زمان بماهم بمودن اعضمای خمانواد ،
حرمیج فرهنگ کتابخوانی م سرگرمیهای ساام از پقامدهای اجتاماعی م فرهنگمی مثبتمی
است که میحوان ده این زمقنه به آنها اشاه ناود( .عضدی)7 :9355 ،
پیامدهای سیاسی و امنیتی ویرو

کرونا

حالش شبکههای متاند ده جهت نشان دادن متایب م نیاط ضتف سقستم پزشکی م
حاکاقتی است م ستی ده بیکفایت نشان دادن اقداماو نظام ها داهند ،از سوی دیگر
باحوجه به داتنگیها م داخوهیهای چند ما اخقر ده حوز های مختلف اجتااعی م
اقتصادی که به اقشاه جامته ماهد گردید  ،به خصوص مسئله گرانی بنزین میحواند مسایل
م مشکالحی ها به هارا داشته باشد( .هشقدی هاد)2 :9355 ،
زمقنه ایجاد م برمز آشوبهای اجتااعی م بقرانهای سقاسی -حضتقف حاکاقت سقاسی
کشوه باحوجه به فشاه پاندممی کرمنا -قلع مرامد سقاسی ،اقتصادی مقق پقرامونی کشوه
مماحدهای سقاسی دنقا -حضتقف ده مدیریت مراکز حادیبی(زندان ها) م آشوب م فراه
زندانقان( .صااقی حقلکی)3 :9355 ،
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پیامدهای کرونا درحوزه پلی
 -1احتاال حخلقه یگانهای نظامی بداقل حیاضای ماادین مبنی بر حضوه سربازان ده منزل
 -2کاهش سلح امنقتی ناشی از کابود نقرمهای نظامی ده یگانهای نظامی
 -3افزایش شااه پرمند های پلقسهای حخصصی
 -4افزایش حتداد مراجته کنند ده حوز پلقسهای حخصصی
 -9حقریک شدن دشان م گرمهای ضد انیالب به حاله به پاسگاهای مرزی به داقل
کاهش سلح امنقتی ناشی از کابود نقرمهای نظامی ده پاسگا ها ها میحوان از برخی
پقامدهای مهم ،مقتال م کلی ده حوز پلقس ده نظر گرفت( .نصراالهی.)28 :9355 ،
مبانی نظری
کرونا و فرضیه بیوتروریسم :باانتشاه میرمس کوئقمد  95متمرمف بمه کرمنما سمقلی از
اظهاه نظرهای مختلف از سوی اندیشاندان علوم گوناگون منتشر م ایمن موضموع کااکمان
نقز ادامه داهد .اظهاه نظرهایی که گا بر اساس نوع حخصص حرفهای یا دانشگاهی نویسند
بود م یا برگرفته از موج ایجاد شد حوس برخی از موثرین جامته جهانی ایجماد گردیمد
است .با این حال باید اذعان ناود به داقل داد ها م اطالعماو مقمدمد م انمدک موجمود از
ماقتقت این جریان ،حقلقلها م اید پردازیهای اهائه شد نقز بمه هامان حناسمب نماقص م
یک بتد از حاام ابتاد آن ها احتااال ده بر میگقرد که ده این بقن م بما ملااتمه جاقمع ایمن
اظهاه نظراو کاهشناسی میحوان اینگونه حقلقل نامود کمه جریمان فکمری ایجماد شمد ده
خصوص این موضوع به سه دسته کلمی  )9ماهقمت م چگمونگی ایجماد ایمن میمرمس)2 ،
مضتقت م ها های میابله با ایمن پدیمد م جلموگقری از گسمترش آن )3 ،م دمهان بتمد از
میرمس کرمنا میحوان حیسم بندی میگردند.
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ده خصوص ماهقت م چگونگی ایجاد این میرمس با حوجه به اطالعاو بسقاه کم م
نگا های مختلف به این موضوع اکثر صاحب نظران بر موج فکری حاصل از سخنان
موثرین سقاسی اجتااعی نگا خود ها بقان که مهمحرین این دیدگا ها عباهحند از:
نگا امل) میرمس کرمنا یک میرمس حجاهی مانند سایر میرمسهای ساخته شد دست
بشر به جهت حفظ منافع شرکتهای داهم سازی م پزشکی دنقا است.
نگا دمم) این میرمس یک سالح بقواوژیک است که حوس

برخی قدهوها برای میابله

نرم با دماتهای هغقب یا گرم های حرمهیستی طراحی م منتشر شد است.
نگا سوم) میرمس کرمنا یک بالی آساانی بود م ده کتب م همایاو مختلف ده جهان از
انتشاه آن اطالع م داقل خاحاه عار جهان م یا عالمتی از عالئم ظهوه منجی آخر اازمان
است م برای آن دالیل م شواهد مختلف از اعم از پقشگویی م حفاسقر انجقل ،حوهاو گرفته
حا اعجاز عددی قرآن م غقر ها برای اثباو این ادعا آمهد.
نگا چهاهم) این میرس یک طرح آزمایشگاهی بود که به دالیل ناخواسته از مرکز
آزمایشگاهی خاهج م غقر قابل کنترل ده جهان انتشاه یافته است.
نگا پنجم) این میرمس به صوهو هدفاند طراحی م علت انتشاه آن سناهیوی کاهش
جاتقت جهان حا مرز  911مقلقون نفر با نگا مادی به موضوع حقاو بشر است این گرم
اعتیاد داهند که اصل این سناهیو سالهای قبل حوس

برخی اندشاندان متریااقسم غربی

ملرح م ده آن ققد شد فی  % 4از جاتقت حال حاضر زمقن موثر م مواد بود م مابیی
از حاصل حالش م هنج م سرمایه این حتداد مقدمد بهر برداهی م نفع م فاید ای برای کر
خاکی نداهند بلکه با افزایش حتداد آنان مشکالو مختلفی مانند آاودگی مقق

زیست م

حرافقک م غقر نقز ایجاد شد است( .یتیوبی.)3 :9355 ،
مکتب کپنهاگ :حاله بقواوژیک (بقوحرمهیسم) علقه افراد یک جامته میحواند باعمث
ایجاد مر  ،بقااهی ،ضتف م برمز حرس م محشت ده جامتمه م ده نتقجمه ایجماد از همم
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گسقختگی اجتااعی گردد؛ هازمان با گسترش پدید ی جهانیشدن ،شماهد آن هسمتقم کمه
میوا امنقت هم از نظر مرجع ،هم از نظر ابتاد م گسمتر م همم از نظمر سملوح م اهمداف
حفسقری حوسته پقدا کرد است م این موضوع بهخوبی ده مکتمب کپنهما

مموهد برهسمی،

حبققن م حقلقل قراهگرفته است (بموزان .)99 -91 :9375 ،ده ایمن خصموص بقوحرمهیسمم
نوین بهعنوان یکی از حهدیداو جدی برای امنقت انسانهایی که ساکن فضاهای جغرافقایی
خاص از جاله شهرهای بزه  ،شهرهای ممرزی م شمهرهای سماحلی هسمتند ملرحشمد
است که باید برای میابله با آن اقداماو الزم صوهو پذیرد .به طموه کلمی همر عماملی کمه
باعممث حخریممب اکوسقسممتمها ،کمماهش حواقممد مقصمموالو گقمماهی م دامممی ،آا مود شممدن
مقصوالو آنهما ،باعمث پخمش م شمقوع عواممل بقاماهیزا حوسم گقاهمان م احشمام م
مقصوالو آنها بشود .امنقت زنجقر غذایی جامتمه ها بمه خلمر انداختمه م نموعی اقمدام
آگرمحرمهیستی حلیی میشود .با حوجه به آن چه که بقان شد میحوان چنقن اذعان نامود کمه
با حاام خلراحی که جنگ افزاههای مقکرمبی به هامرا داهنمد ،داشمتن سقسمتم بهداشمتی م
دهمانی منسجم میحواند سبب کنترل م کاهش مر

ممقرشود .دهاین هاستا پدافند غقرعاممل

به عنوان همشی صلح آمقزم پقشگقرانه بدمن استفاد از صالح ،ضان هصد حجهقزاو جنگ
نوین به خصوص حهدیداو زیرساختها م حواناندی میابله با ایمن حهدیمداو ها دهکشموه
چنان افزایش میدهد که آسقبپذیری به آن کاهش ممییابمد .ایمن کماهمی حوانمد از طریمق
آموزش ،حدمین قوانقن م میرهاو ،مستقکم سازی م استفاد از حجهقزاو ایانمی م امنقتمی
پقش ازمقوع حهدید دهمیابل آن هاواهگردد .ده نهایت باید گفت یکی از مهمحمرین عواممل
پایداهی ،ثباو م امنقت ملی هر کشوه ،موضوع امنقت غذایی اسمت کمه نبمود آن میحوانمد
باعث به مخاطر افتادن شاخصهای حقاحی م امنقت ملی کشوهها میشود (خواجه امقمری،
)38 :9359
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تئوری کنترل جمعیت :پقرمان مکتب مااتوس نظقر پامل اهاقش که از آمریکا خواسمته
است کنترل جاتقت ها ،هم ده آمریکا م هم ده جهان سوم اعاال کند م یا خمرمج آمریکما
از متاهد سالحهای بقواوژیک ده سال  2119از قراین دیگری است که آمریکما از سمالها
قبل دهصدد این اقداماو بود؛ ازاینهم از این شواهد میحوان فهاقد که بقوحرمهیسمم جمزم
بامههای نظام حرمهیستی آمریکاست (یتیوبی.)3 :9355 ،
نگا به سخنان م کدهای داد شد از سوی برخی از سران سقاسی م موثرین جهان
میحواند حا حدمدی به عنوان بهترین گزینه برای پی بردن به ماهقت م چگونگی این مسااه
باشد که خالصه دیدگا های مهم این ههبران م موثرین ها اینگونه میحوان بقان کرد:
 .9میام متظم ههبری ده پقام خود این میرس ها منقوس م منتشر کنند آن ها غرب به
ههبری دمات آمریکا دانسته م استراحژی حال حاضر ها صبر م میاممت م آیند ها گشایش
پس از سختی حتبقر ناود اند.
 .2مالدمقر پوحقن ده جاع نقرمهای نظامی ،خود ها خسته م داخوه از اقداماو دماتهای
غربی دانسته م صریقا از سناهیوی کاهش جاتقت ده دنقا حوس غرب م آمریکا سخن م
استراحژی حال حاضر ها برگشت غرب به ابتدای این نیشه شوم م آیند ها همیاهمیی
طراحان این حوطئه با عذاب ااهی م سپس شخص پوحقن دانسته است.
 .3ههبر م سخنگوی دمات چقن نقز از قصد مشخص دمات آمریکا برای به زانو ده
آمهدن کشوهش با هدف جلوگقری از هشد اقتصادی باالی این کشوه ده سال  2121خبر
داد م ضان دهخواست حوضقح کشوه آمریکا ،این کشوه ها عامل انشاه عامدانه م یا
سهوی م کنترل نقافته این میرس از آزمایشگا های ژنتقک مستیر ده آسقای مقانه م قفیاز
حوصقف م اشاه کرد است این میرس ابتدا ده افغانستان م سپس ده جنگ سوهیه
بکاهگقری م حوس حتدای از سربازان ناقل میرمس از افغانستان م ده قااب هقئت مهزشی
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اهحشهای جهان به شهر مهان منتیل شد است .استراحژی این دمات میابله م کنترل م
آیند این میرمس ها نامشخص م پقچقد عنوان کرد است.
 .4سقد حسن نصرا ..به عنوان موثرحرین چهر انیالبی جهان عرب م منلیه نقز ده سخنان
اخقر خود از شقلانی بودن عامل م انتشاه این میرمس یاد م حلویقا مباهز با آن م استفاد
از حاام ظرفقتهای موجود کشوهش ها استراحژی حال حاضر م آیند ها پایان عار طراحان
اصلی این جریان دانسته م مهمحرین دست آمهد پسا میرمس ها جابجایی مرز بندیهای
هایج م موجود فکری م سقاسی جهان میداند.
 .9ده این بقن نوع هفتاه م ماکنشهای ههبران غربی مانند بوهیس جانسون نخست مزیر
انگلقس م حرام

هئقس جاهوه آمریکا بقشترین هااهنگی ها با هم داشته م ضان هد

ادعای حوطئه ده ابتدای انتشاه میرمس ،منکر هرگونه خلر این بقااهی به عنوان حهدید
جامته جهانی شد مای هاگان شاهد بودند که بتد از سقر نزمای همند انتشاه این میرس
ده چقن م دیگر کشوههای آسقایی به یکباه همند دهگقری کشوههای اهمپایی به خصوص
انگلستان مآمریکا با یک موج فزایند همبرم به نقوی که خود جانسون ها هاهی نیاهتگا
بقااهستان اندن کرد م دمات آمریکا ها نقز ده هحبه امل این بقااهی ده جهان قراه داد
است.
 .6هرچند نگا ها م اظهاه نظرهای مختلف دیگری نقز ده این زمقنه حوس سران دماتها
غربی صوهو گرفته مای ده ماقع متن اظهاهاو آنان به عنوان حکراه اظهاهاو حرام
م به عباهحی این کشوهها پشت دست حرام

حلیی

بازی میناایند؛ اذا نگا های آنان داهای باه

متنایی م داد ی خاص دیگری نقست.
هرچند که ده این فضا برخی موثرین م ههبران دینی اعم از مسققی مسلاان م ...جهان نقز
با اشاه به شرح احادیث م هامیاو خود م پقشگوییهای مختلف مسقر ذهنی جهان ها نقز
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به قضا م قده بودن این بقااهی متلوف م ستی داهند آن ها با حفاسقر دینی م ااهاماو غقبی
م یا ستاه شناسی خود حوجقه م ده آمقزند(.یتیوبی)4 -9 :9355 ،
روش شناسی
این حقیقق از نوع حقیقیاو حوصقفی م حقلقلی است .همش به کاه هفته ده ایمن حقیقمق از
نوع کقفی بود که با مراجته به اسناد ،کتاب م پایگا های اینترنتی بر اسماس فمقش بمرداهی
انجام پذیرفته م ده پایان با استفاد از همش حقلقمل مقتموی بمه حجزیمه م حقلقمل یافتمهها
پرداخته شد است.
یافتههای تحقیق
فرماندهی انتظامی استان کرمان ده هاستای میابله م پقشمگقری از میمرمس کرمنما مجاوعمه
اقداماو م فتااقتهای گوناگونی جدای از انجام مظایف ذاحی خود که حأمقن نظم م امنقمت
ده سلح جامته بود  ،انجام داد است؛ که ده این قسات بمه گوشمهای از ایمن فتااقمتهما
اشاه شد است.
راه اندازی واحد تولید ماس

بهداشتی ومشارکت نیروهای پلی

افتخراری در تولیرد

ماس های بهداشتی
ده هاستای حدابقر میام متظم ههبری مبنی بر اهتاام حاامی افراد م سمازمانها ده میابلمه بما
میرمس منقوس کرمنا؛ با بهر گقری از ظرفقت کاهکنان مظقفه مرکز آمموزش شمهقد بماهنر
کرمان م داهای مهاهو ده دمزندگی ،خ حواقد ماسک بهداشتی ده ماحد حواقدی فاسمتونی
آسقا مابسته به بنقاد حتامن ناجا ها اندازی شد .ایمن ماحمد ظرفقمت حواقمد همزانمه 2همزاه
ماسممک بهداشممتی چهمماه الیممه م داهای قابلقممت شسممت م شممو از ااقمماف طبقتممی ها داهد.
ماسکهای حواقدی به منظوه خدمت هسمانی بمه شمهرمندان ده زمقنمه پقشمگقری از شمقوع
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میرمس کرمنا ده اختقاه کاهکنان انتظامی استان ،هاچنقن خانواد های آنان م سایر نقرمهای
مسلح م ده صوهو امکان م نقاز ده اختقاه دیگر افراد م نهادهای جامته قراه میگقرند.
راه اندازی ی

واحد بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه 20تختی در سالن ورزشی «پا »

فرماندهی انتظامی استان کرمان به نام سردار شهید «منصور زنده روح»
مرکز نیاهتگاهی فا.استان کرمان ده مقل باشگا پاس با ظرفقمت  53حخمت کمه حتمداد 99
حخت با امکاناو کامل بقااهستانی(دستگا منتی الحوه ،دستگا ااکترمشوک ،حراای امهژانس
با حجهقزاو کامل) م  78حخت با امکاناو نگهداهی بقااهان پس از حرخقص از بقااهستان با
هاکاهی متامنت بهداد م بقااهستان سقدااشهداء (ع) ناجا ها انمدازی شمد .ده جمواه ایمن
نیاهتگا نقز یک بقااهستان شبه صقرایی با حجهقزاحی هاچون «آی سی یو» به منظوه اهائمه
خدماو الزم به افراد قرنلقنه شد ها اندازی شد است.
افراد مبتال به کرمنا که بنا به حشخقص پزشکان ده مرحله بهبودی قراه گرفتهانمد بمه ممدو
چند هفته ده این ماحد نیاهتگا  ،حقت مراقبت قمراه ممیگقرنمد .ده ایمن مکمان ،خمدماو
دهمانی م برخی امکاناو مهزشی م خمدماو مشمامه ای بمه بقاماهان م خانواد همای آنمان
حوس کاهکنان بهداهی م متامنت اجتااعی پلقس استان اهائه میشمود .هاچنمقن بمرای پمر
کردن امقاو فراغت بقااهان کتابخانهای با  452عنوان کتاب حوس دفتر حقیقیاو کماهبردی
استان ایجاد گردید است.
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سایر ایدامات
برگزاهی جلساو قراهگا بهداشت دهمان امام هضا(ع) 94:جلسه با 963مصوبه.
جدمل شااه ( :)9حأمقن اقالم پزشکی برای هد های انتظامی
تأمین اعتبار خرید اقالم مواد ضد
تأمین اقالم پزشکی برای ردههای انتظامی

عفونی کننده ،شوینده ،وسایل تنظیف
و...

 1110938ثوب د تکش
 19880ع د ما ک
 21124لیت محلو ض عفون کیی
 1289لیت ما ع د تشو
 1839لیت ما ع ظ فشو
* خ واختصاص 8د ت ا ت یج ب ا د ها تاد
فا.ا تان -فا.ش ک مان -پل مواد مظ  -پل آگاه و پاوا

دو میلیا د و ص و پیج میلیون ا

جدمل شااه ( :)2اقالم م حجهقزاو دهیافتی پزشکی حوس یگانهای فرماندهی انتظامی
استان کرمان به منظوه میابله م پقشگقری از میرمس کرمنا
ردیف

شهرستان

ماسک

دستکش

1

ک مان

149

319

3

بت

1999

499

2
4
1
8
1
0
3

کهیوج
میوجان
ن ماسی
فسیجان
زن
بد ی
ان

199
089
319
3099
111
199

319
119
3399
1199
399

مواد ضدعفونی
کننده
29لیت 1 -کیلو پ
کل
 14لیت
2کیلو پو کل
83لیت
 11لیت
 2لیت
 89لیت

سایر
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مواد ضدعفونی

ردیف

شهرستان

ماسک

دستکش

19
11

ی جان
او

199
239

199
1499

13

فه ج

341

-

12

بافت

231

3101

 42لیت

14

سه بابک

3899

2099

 0لیت

11
18
11
10
13
39

ودبا
جی فت
کوهبیان
انا
قلعن گیج
ا زوئین

31
319
19
399
199
449

31
1999
119
1919
3899
249

 0لیت
 21لیت
 38لیت
 394لیت
 139لیت

31

فا اب

499

199

 1لیت

33

عیب آباد

101

101

 29لیت

32

اب

299

1399

 229لیت

34

جمع کل

11822

31491

 1302لیت

سایر

کننده
 319لیت
 29لیت
3کیلو پود کل -
0لیت
 2و ملحفن  -لباس
هم  1د ت -اق
د ت 39جفت -گان و
سلوا  31د ت – ک
 19ع د
 1د ت ا ت یج1 -
پالس اکسیمت

 19ع د محافظ صو ت
طلق
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جدمل شااه ( :)3گندزدایی متابر شهری حوس یگان میژ

تعداد

تعداد

تعداد

اماکن

ایستگاه

مذهبی

اتوبیوس

ضدعفونی ضدعفونی
شده
24

13م حلن

شده
43

سایر
اماکن
ضدعفونی

طول مسیر
ضدعفونی
شده

شده
08

 113کیلومت

مقدار

تعداد

تعداد

مواد

خودروی

نفرات

ضدعفونی بکارگیری بکارگیری
مصرفی

شده

شده

 1309لیت

 31خود و

 38نف

جدمل شااه ( :)4اقداماو پلقس ده خصوص میابله با شقوع میرمس کرمنا ده فضای مجازی
تعداد
پرونده

احضار و
اخذ تعهد

 18مو د

مسدود سازی
بازداشت

31

سایتهای فروش دارو

شناسایی

شناسایی متخلفین

ادمین

فضای مجازی

 18ادمین

سیا ا  41مو د و 32
مو د مع ف بن م اجع
قانون

و تجهیزات
 810مو د

 11نف

جدمل شااه ( :)9اقداماو پلقس پاما ده طرح میابله با شقوع میرمس کرمنا ده اماکن
عاومی م صنوف سلح استان
بازد

تذک

تعه

پلم

از ابت ا تا
تا خ
33/1/8

0131

0131

393

384

33/1/1
33/1/0

1933
1221

131
341

13
31

13
83

33/1/3

1438

284

18

42

کشفیات
کشف ح ود 41101انواع اق م پزسک
احتکا س (د تکش وما ک الکل و ، ...جمعآو
 899ع د قلیان و د ت ی  3نف متهت
د ت ی ک نف دکت ق ب کن اق ام بن تجو ز
غی مجاز دا و د خصوص بیما ک ونا م نمود
ا ت.
 12ع د محلو ض عفون
13421ع د انواع محلو و ژ ض عفون کیی و
توقیف ک ت ا و د ت ی ک نف متهت
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33/1/19
33/91/11
33/91/13
33/91/12
33/91/14
33/91/11
33/91/18
33/1/11
33/1/10
33/1/13
33/1/39
33/1/31
33/1/33
33/1/32
33/1/34

بازد
1439
1429
1932
384
1193
033
1413
1211
1493
1310
1310
1192
1228
1989
1931

تذک
811
128
111
218
803
383
033
341
310
134
811
131
031
111
181

تعه
12
14
12
19
11
4
11
39
14
11
33
11

پلم
42
18
11
3
3
3
12
24
43
21
33
32
13
18
10

33/1/31

1389

119

11

18

33/1/38

1384

811

31

12

33/1/31

1120

831

12

3

33/1/30

1911

111

3

3

33/1/33

448

410

-

-

33/1/29

101

102

0

11

33/1/21

141

123

33

31

33/3/1

412

443

33

31

33/3/3

112

439

18

13

33/3/2

141

211

0

-

33/3/4

221

112

3

-

کشفیات
-د ت ی 3نف

اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا 063 /
بازد

تذک

تعه

پلم

33/3/1

311

301

-

-

33/3/8

218

311

11

13

33/3/1

331

139

1

3

33/3/0

349

301

1

18

جمع کل

20232

34109

813

301

کشفیات

( 13333ما ک ،د تکش ،محلو و ..د ت ی
چها نف و توقیف ک د ت ا خود و و  899ع د
قلیان

جدمل شااه (:)6کشفقاو پلقس اقتصادی
ردیف
1
3
2
4

نوع اقالم
انواع ما ک
انواع د تکش
مواد ض عفون کیی

الکل

1

8

ا اق م

بازد انبا و واح ها
صیف و دا وخانن

آمار
 111412ع د
 413192جفت
 39148لیت
 19889قوط مواد ض عفون کیی
 13311ع د ژ ض عفون کیی
 200لیت
299
 113133ب
 24سیشن  1لیت
 21بستن البسن کیت محافظ بیما -
0113د ت لباس بیما تان 119 -کاو وکش -
 4399مت پا چن لباس بیما تان -
219ع د ک بیما تان و  11مقیعن محافظ – 4
د ت ا الکل یج 314 -ع د د ت ا ت یج-
 43012ع د لوازم آ ا ش  139 -عییک ا زولن
بیما تان  80 -د ت ا پالس اکس مت  12 -کا تن
دا و تیافاو
 2808مو د

توضیحات
 114118ع د
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ردیف
1
0
3

نوع اقالم
کشف و انه ام کا گا تولی
مواد سو ی غی به است
پ ون ها متشکلن
تع اد متهمین

توضیحات

آمار
 4مو د
 23فق
 42نف

جدمل شااه ( :)7عالکرد کلی پستها
ردیف

تعداد

عنوان

1

تع اد ا ست ا ها

3

تع اد ا ست ا ها ا ان از س د ا تا ط ح فاصلن گذا
مو خ  33/1/3تا 33/1/18

اجتمراع از

2

تع اد ا ست ا ها ا ان از س د ا تا ط ح فاصلن گذا
مو خ  33/1/18تا کیون

اجتمراع از

4

تع اد ا ست ا ها ق ن یین د ا ام  12 ،13و  14نو وز

132

1

تع اد ج منها  199هزا تومان د ا ام اج ا ط ح فاصلن گذا

3313

8
1

ا ان از س از مو خ  30/13/32تا 33//1/3

ا انر از سر از پلیسهرا

تع اد تیتها گشت
اج ا ط ح( وزانن
تع اد نی وها بن کا گی
یا

ا و اهرو د ا رتا

س بن صو ت وزانن(د ا ست ا ها و گشت زن

3

80

 131( 83تیت د وزها ،13
11 ،14 ،12
 3099نف
نیمن او

تع اد خود وها عودت د ا ست ا ها د ا ام اج ا ط ح

19

 11ا ست ا د و ود ها
بین ا تان
 13ا ست ا بین سه تان
و ا تان

تع اد خود وها توقیف س د ا تا اج ا ط ح

13111
31390
34113

نیمن دوم
بع از
تع ی ت
83143
جمع
 143د ت ا

اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا 065 /

سایر ایدامات پلی

پاوا:

 -9صدمه دستوهاو هوشقاهی م مراقبتی م فتمال نامودن منمابع م مخبمرین ده خصموص
شناسایی مقتکرین م...
 -2اجرای طرح جاعآمهی احباع خاهجه غقر مجاز م جاعآمهی بمقش از  9921نفمر احبماع
غقر مجاز از سراسر استان م حقویل آنها به اهدمگا ده هاستای مصوبه شوهای حأمقن (قبمل
از شقوع بقااهی ده ایران)
 -3حوقف دستگقری احباع ده سلح استان م حشدید اقداماو کنترل مرزهمای اسمتان جهمت
جلوگقری از مهمد احباع غقر مجاز م پقگقری طرد احباع غقمر مجماز م حخلقمه اهدمگا هما ده
اجرای دستوهااتال پاما ناجا (بتد از شقوع بقااهی ده کشوه)
 -4اغو حادید همادیدم هر گونه اهائه خدماو به احباع خاهجه (برابر دستوهااتال پاما ناجما
ده ابتدای شرمع طرح)
 -9مکاحبه بما سمازمان مقمراث فرهنگمی م گردشمگری ،احما اصمناف ،اداه کمل مهزش م
جوانان ،احقادیه صنف هتل م حااله داهان م ...ده خصوص عدم برگزاهی هر گونه مراسم م
هاایش م...ده اماکن عاومی (ده ابتدای شرمع طرح)
 -6اجرای طرح بازدید م نظاهو بر صنوف م اماکن عاومی به میژ صمنوف چمای خانمه،
سفر خانه ،حاالهها ساان هاایش م...ده خصوص جلوگقری از عرضه قلقان م مواد دخمانی
م برگزاهی مراسااو هاایشها ده سراسر استان (ده ابتدای شرمع طرح)
 -7پقگقری اهسال پقامک از طریق سمامانه احقادیمههای صمنفی بمرای متصمدی ماحمدهای
صنفی هتل داهان ،چای خانه ،سفر خانه ،هسمتوهانهمای سمنتی ،حاالههما م ..مبنمی برعمدم
عرضه مواد دخانی م هاچنقن عدم برگزاهی هر گونه مراسم (ده ابتدای شرمع طرح)
 -8پقگقری اغو  2کنسرو م کلقه مراسااو م هاایشهای سلح استان
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 -5حتامل با میاماو قضایی ده خصوص کاهش افراد بازداشت شد م حقویل متهامقن بمه
زندان
ایدامات پلی

راهنمایی و رانندگی

 به منظوه جلوگقری از انتشاه میرمس کرمنا م حفظ سالمت شهرمندان م کاهکنان ،باهااهنگی پلقس هاهوه ناجا مرکز حتویض پالک استان ،دفاحر خدماو خودهمئی م کلقه
آزمونهای انواع گواهقنامه هانندگی حا اطالع ثانوی حتلقل گردیدند.
 قبل از اجرای طرح حرافقکی نوهمز سال  55م ده هفته پایانی سال  ،58بنا به حدبقر سرداهفرماند مقترم انتظامی استان م حصویب شوهای حرافقک استان طرح زمج م فرد حردد
مسایل نیلقه ده مقدمد خقابانهای اطراف بازاه کرمان به منظوه جلوگقری از حجاتاو ده
ساعاو پقک حرافقک ( 9611اای  )2111اجرا گردید.
 طی هااهنگی به عال آمد با متامنت عارانی استانداهی کرمان ،دانشگا علوم پزشکیم...برای کلقه کاهکنان شرکت کنند ده طرحهای حرافقکی اقالم بهداشتی شامل ماسک،
دستکش م مایع ضد عفونی حهقه م ده اختقاه ایشان قراه گرفت.
 به منظوه کاهش زنجقر انتیال بقااهی م مقدمد سازی حردد مسایل نیلقه ده مقدمدآهامستان م اطراف گلزاه شهدا کرمان م سایر شهرستانها ،طرح مانوعقت حردد مسایل
نیلقه ده پنجشنبه آخر سال مهاچنقن همز امل نوهمز م اقظه سال حقویل اجرا گردید.
 از حاهیخ  9355/19/18با هاکاهی م مشاهکت سازمانها م دستگا های مسئول دهمن مبرمن سازمانی م سایر نقرمهای مسلح ،طرح مقدمد سازی حردد مسایل نیلقه حوس عوامل
پلقس هاهوه ده 27نیله مهمدی م خرمجی ده سلح استان م با استفاد از  29حقم گشتی م
 69نفر عامل انسانی ده حال اجرا میباشد که حا کنون  42دستگا خودهم اعاال قانون م 9
دستگا خودهم حوققف گردید اند.

اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا 062 /

 اجرای طرح جلوگقری از حضوه مردم ده حفرجگا ها ده همز طبقتت.ایدامات معاونت اجتماعی در مقابله با شیوع ویرو

کرونا

ایدامات عملیات روانی
 حهقه ،حدمین م ابالغ پقوست اجتااعی م عالقاو همانی مرحب با دستوهااتال میابله بامیرمس کرمنا
 نشر م بازنشر اخباه م اقداماو میابله با عالقاو همانی م حبلقغاو سوء دشاناندهخصوص میرمس کرمنا ده صدا م سقاا ،ملبوعاو ،فضای مجازی م شبکههای
اجتااعی
 هدایت ستادی موضوع م جاعآمهی م اهسال اقداماو اجتااعی پقرامون میابله بامیرمس کرمنا از هد ها
 برجسته سازی فتااقتها پلقس برای پقشگقری از شقوع کرمنا ده هسانههای مقلی حهقه گزاهشهای حصویری م مکتوب از اقداماو ناجا ده هاستای پقشگقری م میابله بامیرمس کرمنا برای انتکاس ده هسانههای مقلی
 اطالع هسانی کشفقاو اقالم احتکاهی مرحبخبری فرجام مقاواههای کشف شد  ،پلا

با کرمنا اقدام م گزاهشاو حصویری م

انباهها م حقویل خاطقان به مراجع قضایی

 حواقد مقتوا م نشر ده خصوص شناخت همشها م شقو های علای م اجتااعی میابلهبا کرمنا
 طراحی م باهگذاهی پقامها م متون آموزشی ده کانال پلقس کرمان برای پقشگقری ممیابله با میرمس کرمنا
 هااهنگی م جلب مشاهکت سازمانها م دستگا های مرحبمیابله با میرمس کرمنا

با حوز اجتااعی برای
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 حنویر افکاهعاومی دهخصوص کرمنا م کاهش اضلراب مردم م حرغقب شهرمندانبرای پقشگقری م میابله موثر با میرمس کرمنا با استفاد از حکنقکهای همانشناختی
 انجام فتااقتهای حبلقغی م مقدانی ده قاابهای مختلف هنری م حبلقغی (چاپ بنر)دهفضای حیقیی م مجازی ده میابله با میرمس کرمنا با هدف خنثی سازی عالقاو
همانی دشان
ایدامات مرکز مشاوره
 برنامههای هاهبردی اداه مشامه ممددکاهی پلقس استان برای میابله با بقااهیکرمنا عباهحند از:
 حنویر افکاهعاومی دهخصوص کرمنا م کاهش اضلراب مردم م حرغقب شهرمندانبرای پقشگقری م میابله موثر با میرمس کرمنا با استفاد از حکنقکهای همانشناختی
 حشکقل کاهگرم علای مداخله همانشناختی دهمیابله باکرمنا ،حضوهده هسانههایحصویری ،نوشتاهی م مجازی اهائه همشهای کنترل استرس سبک زندگی دهشرای
کرمنایی.
 اهائه مشامه حلفنی دهبقران به صوهو مضاعف هاکاهی با سازمانهامدستگا ها ،ازبرنامههای هاهبردی این مرکز است حدمین ممدیریت بستههای آموزشی.
 -حواقد مقتوا م حهقه پقامهای کوحا صوحی ،حصویری م نوشتاهی حوس

همانشناسان م

مشامهان جهت استفاد ده فضاهای مجازی حهقه انواع موشن ،کلق  ،انقاقشن دهفضای
مجازی.
 اعالم آمادگی اهائه خدماو حضوهی دهصوهو ازمم ده مراکز با هعایت پرمحکلهایبهداشتی
 -دستوهااتال مداخله محاایتهای همانی اجتااعی از بقااهان مبتال به کرمنا.

اقدامات فرماندهی انتظامی استان در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا 061 /

ایدامات بیمارستان منطقهای سیدالشهدا (ع) ناجا
 اختصاص  71حخت مختص پذیرش بقااهان کرمنایی. اختصاص یک حخت ICUبه این بقااهان. آمادگی کامل بخش امهژانس ده برخوهد با بقااهان مشکوک به کرمنا م اختصاص احاایزماه برای بستری موقت بقااهان.
 اختصاص یک دستگا آمبوالنس مجهز به مسایل حفاظت فردی مم حلولهای گندزداییجهت حال مانتیال بقااهان کرمنایی.
 برپایی ساز بادی ده مقوطه اصلی بقااهستان مآمادگی حریاژ بقااهان کرمنایی. حهقه بستههای آموزشی به حفکقک گرم پزشکی ،غقرپزشکی مکاده خدماحی. گندزدایی مرحب مهمزانه کلقه قساتهای دهگقر دهپایان هر شقفت. آموزش حریاژبه پرسنل امهژانس جهت میابله با بقااهان مشکوک به کرمنا میرمس. نظاهو مستار بر نقو حفکقک زبااههای عفونی مزبااههای بقااهستانی. آموزش دستوهااتال بکاهگقری حجهقزاو حفاظت شخصی ده برخوهد با بقااهانمشکوک مفراهم ناودن مسایل حفاظت فردی از قبقل ماسک-دستکش-عقنک-گان
ممقلول ضدعفونی کنند .
 مترفی دکتر ناصر شهابی نژاد (متخصص عفونی)به عنوان فوکال پوینت علای این مرکزدهمانی جهت فتااقتهای آموزشی معالقاحی.
 ها اندازی  99حخت مجهز به امکاناو کامل بقااهستانی (دستگا منتی الحوه ،دستگاااکترمشوک ،حراای امهژانس با حجهقزاو کامل).
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بحث و نتیجه گیری
بقااهی کومید 95ناشی از میرمس کرمنا که ده مواهد حاد باعث برمز مشکالو حنفسی
شد م کلقه م کبد ها نقز دهگقر م حتی منجر به مر

میشود ،برای اماقن باه حوس

سازمان جهانی بهداشت ده دسامبر  2195ده شهر ممهان استان هوبئی چقن گزاهش شد.
ده کشوه ما نقز علی هغم حکذیب شایتاو  25بهان  9358ده خصوص مبتال بودن دم
بقااه فوو شد با عواهض حنفسی ده بقااهستان کامکاه قم ،ده حاهیخ  31بهان اماقن موهد
از میرمس کرمنا جدید ده شهر قم از طریق هماب عاومی مزاهو بهداشت کشوه گزاهش
شد .این میرمس ده حال مبتالکردن افراد م شقوع ده کشوههای زیادی است .گستردگی
سریع م مسقع این میرمس باعث آسقبهای سقاسی ،اقتصادی ،اجتااعی م فرهنگی ده
کشوهها شد به شکلی که حتی جلساو سازمان ملل م بسقاهی از مسابیاو مهزشی،
فرهنگی م علای بقن کشوهها م دهمن کشوهها حقت حأثقر این هاه گقری قراه گرفتهاند.
سرعت باالی گسترش م برمز هفتاههای بقااهی زایی میژ ؛ کنترل این میرمس ها بسقاه
سخت ناود است .اابته مقزان اثرگذاهی شقوع میرمس کرمنا بر کشوههای مختلف یکسان
نخواهد بود م براساس فاکتوههای موجود ده کشوهها این اثرگذاهی متفامو است.
به علت شقوع میرمس کرمنا ده دنقا م به حبع آن ده کشوهمان ،پلقس با بقران جدیدی
همبرم شد است .هفت م آمدهایی که حا چندی پقش عادی حلیی میشد امرمز با حوجه به
شرای

موجود م اعالم ستاد مدیریت بقران کشوه باید کنترل شود؛ اذا با حوجه به

حهدیداو م آسقبهای پقش هم از جاله :احتاال شکلگقری حجاتاو اعتراضی از سوی
برخی اقشاه ،احتکاه م قاچا برخی کاالهای اساسی برای افراد سودجو ،احتاال افزایش
جرایم ده سلح جامته حوس زندانقان آزاد شد  ،ایجاد کانالهای جتلی از سوی متاندین
ده شبکههای اجتااعی جهت نشر اخباه جتلی .ایجاد برنامههای نظرسنجی ده شبکههای
اجتااعی ده خصوص بیکفایتی ج.ا.ا ده مهاه میرمس کرمنا م کابودها ،افزایش جرائم
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خانگی (خشونتهای خانگی) م به حبع آن افزایش پرمند هایی هاچون اختالفاو
خانوادگی ،طال م ...ده کالنتریها م پاسگا ها ...م سرهیز شدن باه مسئواقت هاه این
مشکالو به سوی نقرمیهای پلقس به عنوان متواقان اصلی برقراهی نظم م امنقت،
مسئواقت سنگقنی ده هاستای مدیریت بقران ناشی از گسترش این بقااهی حا عادی شدن
شرای بر عهد پلقس میباشد.
ماقتقت امر این است که حأثقراو این میرمس ده مجاوعه پلقس نقز حائز اهاقت است.
ده حاای که خود نقرمهای پلقس نقز از گزند این میرمس کشند ده امان نقستند ماقکن ده
هاستای حصاقااو ستاد مدیریت بقران مبنی بر طرح فاصله گذاهی اجتااعی ده مراکز
خدماحی م هعایت پرمحکلهای بهداشتی از جاله قرنلقنه خانگی م به حبع آن افزایش
خشونتهای خانگی م افزایش پرمند های این حوز  ،افزایش جرائم اقتصادی با حوجه به
هکود اقتصادی پقش آمد م افزایش پرمند های جتل م کالهبرداهی ،افزایش جرائم حوز
سایبری با حوجه به افزایش اهائه خدماو غقرحضوهی ،افزایش ناهنجاهیهای اجتااعی ده
قااب نزاعهای دسته جاتی ،دهگقریهای خقابانی ،افزایش پرمند های فیدانی م خودکشی
با حوجه به افزایش مهشکستگی م یا بدهیهای اشخاص م ...حاامی مواهد مذکوه منجر به
دهگقر ناودن قسات عاد ای از فرای حوان نقرمهای پلقس به منظوه میابله ،پقشگقری م
اجرای مصوباو ستاد پقشگقری از میرمس کرمنا اختصاص یافت .که ده این زمقنه پلقس با
کاهی جهادی هاپای جهادگران حوز سالمت گام برداشت؛ اذا ضان برگزاهی مقزهای
حخصصی فتال م اهائه نتایج کاهبردی م برهسی عالکرد سازمانها م نهادها ده این حوز
بهتر است نگاهی میژ ای جهت حیویت ،اهحیاء م اختصاص حجهقزاو م امکاناو مناسب
برای پلقس ده شرای بقرانی ده نظر گرفته شود حا پلقس بتواند ده زمان برمز بقرانهای
این چنقنی با حوان م ظرفقت مضاعف ضان حفظ اقتداه خود عال نااید.
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نتایج حقیقق نشان میدهد فرماندهی انتظامی استان کرمان نسبت به ها اندازی خ
حواقد ماسک بهداشتی ،ها اندازی یک ماحد بقااهستان صقرایی م نیاهتگا  991حختی،
حأمقن اقالم پزشکی برای هد های انتظامی استان ،گند زدایی متابر شهری ،انجام
فتااقتهای حوز عالقاو همانی م مشامه  ،حوز فضای مجازی ،حوز اماکن عاومی م
صنوف سلح استان ده خصوص میابله با شقوع میرمس کرمنا ،غربااگری کاهکنان انتظامی
استان ،صدمه مرخصی به کاهکنان داهای بقااهی زمقنهای م کاهکنان زن داهای فرزند زیر
2سال م کاهکنانی که ده خانواد دهجه یک آنها فرد مبتال مجود داهد ،فراخوان کاهکنان
مظقفه داهای مدهک حوز علوم پژشکی م کاهکنان کاده حوز بهداهی ده اختقاه سایر
هد ها به منظوه استفاد خدمتی از مجود نامبردگان ده بهداهی استان ،گند زدایی نیاط
حساس م آاود م پاک سازی مقق های نظامی ،حساس ناودن فرماندهان م مدیران به
هعایت مواهد بهداشتی م گند زدایی مدامم مراکز حقت امر ،حب سنجی حاامی کاهکنان م
اهباب هجوع به مقض مهمد به ستاد استان ،حوزیع مواد ضد عفونی کنند م دهمان م
نظاهو م کنترل بر نقو ی دهست استفاد از آن ،هعایت حد فاصل ده هنگام شرکت ده
جلساو ،حجهقز یک اکق

عالقاحی شامل آمبوالنس با حجهقزاو کامل م حتداد نقرمی کاده

مناسب به منظوه اعزام جهت خدمت هسانی ده مواقع بقران ،جاعآمهی کاکهای
کاهکنان دهقااب طرح مواساو م حوزیع بستههای حاایتی به خانواد های متسرین؛ ده
هاستای حفظ نقرمی انسانی به عنوان سرمایهاجتااعی ده حقن اجرای مظایف قانونی به
منظوه کنترل حهدیداو حبتاو ناشی از میرمس کرمنا م نقو مدیریت این بقااهی از طریق
قلع زنجقر انتیال م نقز ضرمهو برقراهی امنقت ده فضای حیقیی م سایبری با
برنامههیزی دققق م جامع به منظوه احخاذ حدابقر الزم اقدام ناود است.
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پیشنهادات
 گندزدایی سلوح م ضدعفونی کردن دستها با استفاد از نانوذهاو فلزی مس م نیر باحوجه به افزایش مدو زمان ماندگاهی م کاهش آسقبهای جسای مواد گند زدا م ضد
عفونی کنند فتلی مانند ااکل م آب اکسقژنه.
 حجهقز دهب مهمدی دژبانی هد های انتظامی استان به گقت امواج. حجهقز عوامل دژبانی هد های انتظامی استان به حب سنج ،ماسک م دستکش م مواد ضدعفونی کنند م انجام حب سنجی افراد مهمدی به هد های انتظامی استان.
 برنامههیزی مناسب م مدیریت نوگرایانه با حوجه به افزایش مسافروها م حرافقک مخستگی دمهان کرمنا برهاکاهان م هاچنقن عاوم جامته م حاکم شدن حبتاو منفی
برنقو خدمت.
 حهقه پکقج میژ بهداشتی با اماویت بندی برای هد هایی که بقشتر ده مترض خلر ابتالءبه میرمس هستند از جاله کاهکنان پلقس هاهوه م کالنتریها م...
 اهائه هاهکاههای نوین جهت خرید آنالین قابل اعتااد مزاهو بهداشت م دهمان حوسپلقس فتا.
 اطالع هسانی میژ م مدامم به عاوم مردم از طریق صدا م سقاا هنگام پخش برنامههایپرمخاطب ده خصوص متامله با مبایته نامههای غقر مصوب ،گسترش فتااقت شرکتهای
بازاه یابی شبکهای م هرمی ،کالهبرداهیهای حلفنی م ظهوه شقو م شگردهای جدید
حخلقه مجو شهرمندان ،احتاال کالهبرداهی ده پوشش بستههای متقشتی ده هاستای
حاایت از قشر ضتقف م کم دهآمد.
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 آگا سازی ده زمقنه کاهش استرس کاهکنان م بهر گقری از همانشناس متتبر به منظوهاهحیاء همحقه کاهکنان حوس

متامنت اجتااعی با حوجه به دهمترض خلر بودن سرایت

بقااهی م حاثقراو منفی بر پرسنل مخانواد های آنها.
 احخاذ حصاقااو اجرایی از جاله افزایش ساعت کاهی م یا افزایش حتداد کاهکنانمراکزخدماحی پلقس مانند اداه حشخقص هویت ،اداه احباع م گذهنامه ،اداه اماکن ،مراکز
حتویض پالک م ...به منظوه اهائه خدماو مضاعف به مردم با حوجه به حتلقلی م به حبع آن
ازدحام جاتقت ده این مراکز ده دمهان پس از شقوع کرمنا( .این حوز ملاابه گری میژ
ناجا از دمات ها برای دید شدن خدماو مضاعف پلقس ها میطلبد
 برنامههیزی مناسب م هارا سازی م مسئول سازی سایر نهادهای امنقتی با حوجه بهاحتاال حخلقه یگانهای نظامی بداقل حیاضای ماادین مبنی بر عدم حضوه سربازان ده
پادگانها م حقریک گرمهای ضد انیالب ده خصوص حاله به پاسگاهای مرزی به داقل
کاهش سلح امنقتی ناشی از کابود نقرمهای نظامی ده یگانهای نظامی است.
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