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التهاب سراس��ر جهان را از ویروس��ی به نام 
کرون��ا ف��را گرفته اس��ت که ه��ر روز ابعاد 
جدیدت��ری می گیرد. ویروس��ی ک��ه هنوز 
ماهیت واقعی آن مش��خص نش��ده و همه 
چی��ز به ح��دس و گمان ختم می ش��ود. از 
ویروس��ی طبیعی تا جنگی بیولوژیک دامنه 
این تحلیل ها و برداشتها را دربرگرفته است. 
در کن��ار آنچه از قربانی��ان و پیامدهای این 
ویروس ناش��ناخته در ایران و سایر کشورها 
و تدابیری که برای مقابله با آن اتخاذ ش��ده 
یک نکته اساسی مطرح است و آن اینکه به 
رغم تقالی برخی ها که به دنبال بهره گیری 
از این ویروس برای ایجاد فراموشی در میان 
اذهان ملت ایران هس��تند، کرونا زمینه ساز 

فراموش نشده و نخواهد شد.
 به عنوان نمون��ه در عرصه داخلی فراموش 
نخواهد شد کسانی که اختالس گران و رانت 
خواران دیروز بودند امروز با احتکار ماسک و 
لوازم بهداشتی و دارویی الزم برای مبارزه با 
کرونا با جان مردم بازی می کنند تا به ثروت 
اندوزی بپردازن��د. جامعه فراموش نمی کند 
دس��تگاه قض��ا محاکمه اخت��الس گران و 
مفس��دان اقتصادی را داده بود و اکنون این 
وعده باید در ابعاد گس��ترده تر و با سرعت 
بیش��تری ب��رای مقابله ب��ا احتکارگران که 
هم��ان مفس��دان اقتصادی دیروز هس��تند 

صورت  گیرد.
از س��وی دیگ��ر عرص��ه داخل��ی فراموش 
نمی شود که وعده اقتصاد مقاومتی از سوی 
دولتمردان برای حل مش��کالت کشور داده 
شده بود و جالب توجه آنکه چالشهای اخیر 
نش��ان داد که توان اقتص��اد مقاومت در به 
حرکت درآوردن چرخ های تولید در کش��ور 
وجود دارد و نیازی به چشم انتظار خارج از 
مرزها بودن نیست. اکنون بسیاری از صنایع 
و کارخانه ها توانس��ته اند وارد عرصه تامین 
نیازهای بهداش��تی و مراقبت��ی برای مقابله 
ب��ا کرونا ش��وند و این یعن��ی اینکه اقتصاد 
مقاومت��ی تحقق پذیر اس��ت و اگر تاکنون 
اجرا نشده نه به خاطر عدم وجود منابع که 
به دلیل کم کاری و سهل انگاری بوده که با 

تجربیات اخیر می توان آنها را رفع کرد.
ام��ا در عرصه سیاس��ت خارج��ی نیز ملت 
ایران و جمهوری اسالمی فراموش نخواهند 
ک��رد نام ملت ه��ا و دولتهایی ک��ه در کنار 
ای��ران در روزهای س��خت بودند. ملت های 
بزرگ همچون چین که همراهی و همدلی 
همه جانب��ه ای با ایران داش��ته و برخالف 
کشورهای غربی که به تحریم و تهدید ایران 
پرداخته اند برای کاهش درد و رنج ایرانیان 

وارد میدان شدند.
در کنار این مس��ائل یک نکته بس��یار مهم 
وج��ود دارد و آن اینک��ه کش��ورهای غربی 
تالش دارند تا از مس��اله کرون��ا برای پاک 
ک��ردن حافظه تاریخ��ی ملت ای��ران بهره 
گرفته و حتی از این ش��رایط برای تحمیل 
زیاده خواهی هایش��ان بهره گیرند. آمریکا و 
اروپا جنگی چند الیه را از مدتها پیش آغاز 
ک��رده و اکنون در ابعاد گس��ترده تری اجرا 
می کنند. بخش��ی از این تحرکات در حوزه 
امنیتی اس��ت که ترور س��ردار سلیمانی در 
تروریس��م دولتی آمریکا نم��ودی از آن بود 
ک��ه اکنون ب��ا ادعای واهی نق��ش ایران در 
حمالت به نیروهای اش��غالگر آمریکایی در 
ع��راق و بعضا تحرکات ترکیه در س��وریه و 
تقویت تروریسم در منطقه وارد فاز جدیدی 
شده اس��ت. حمایت از گروه های تروریستی 
در مرزهای ش��رقی بخش دیگر این طراحی 
اس��ت.  در حوزه اقتصادی جنگ تحریم ها 
در حالی سالهاست که اجرا شده که اکنون 
نیز به رغم وعده های توخالی س��ران آمریکا 
مبنی ب��ر آمادگی برای کمک ب��ه ایرانیان 
همچنان سیاست تحریم ادامه دارد و حاضر 
نیستند که حتی تحریم های دارویی را که با 

جان مردم ارتباط دارد، لغو نمایند. 
آمریکا و اروپا بر این تصورند که از ش��رایط 
کنونی ب��ه عنوان اب��زاری برای ب��ه نتیجه 
رس��اندن تحریم ها بهره گیرند ت��ا ایران را 
وادار ب��ه ت��ن دادن به مذاک��ره از روی زور 
و اجب��ار نمایند و زیاده خواهی هایش��ان را

با کرونا فراموشی 
نمی گیریم
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قاسم  غفوری

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا

روحانی: کنترل تردد در ۱۱ استان کشور مفید است
رئیس جمهور در پاسخ به پیشنهاد وزیر بهداشت برای تصویب مصوبه کنترل تردد در ۱۱ استان کشور 
این پیشنهاد را برای کنترل بیماری مفید ارزیابی کرد و گفت: باید دقت کنیم که نقاط کنترل در استان ها 
کاماًل مشخص باشد و تیم های کنترل کننده به گونه ای عمل کنند که مشکالتی همچون ترافیک در راه ها 

ایجاد نشود و قبل از اقدام به مردم اطالع رسانی شود.
جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا به صورت ویدئو کنفرانس با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی برگزار شد و در این جلسه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر اعضای ستاد گزارشی 
را از اقدامات انجام شده در مقابله با شیوع ویروس کرونا ارائه کردند و پیشنهادات جدیدی برای تصویب 
در ستاد ارایه شد. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه همچنین 
گزارشی از طرح غربالگری وزارت بهداشت در خصوص جمع آوری اطالعات از وضعیت خانوار ها در سراسر 
کش��ور ارایه کرد و گفت: با فعال ش��دن شبکه گسترده غربالگری، وضعیت برای شناسایی بیماران همه 
خانوار ها در سراس��ر کش��ور بررسی و نسبت به هدایت مبتالیان به مراکز درمانی اقدام می شود. به گفته 
معاون وزیر بهداش��ت، در این طرح یکهزار و ۲۰۰ مرکز تخصصی درمانی در سراسر کشور برای بیماران 

مبتال به کرونا راه اندازی شده است.
روحانی پس از دریافت گزارش اعضای ستاد در سخنانی بار دیگر از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که 
امروز بار س��نگینی بر دوش دارند، قدردانی و تش��کر کرد و گفت: خداوند به شما عنایتی کرده و آن این 
است که مردم چشم دوخته اند که شفای خداوند برای بیماران از طریق شما باشد و این رحمت خداوند 

است که باید آن را پاس بدارید.
رئیس جمهور همچنین از مقام معظم رهبری برای صدور فرمان فعال شدن قرارگاه بهداشتی و درمانی 
نیرو های مسلح قدردانی کرد و گفت: از ابتدای تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا رئیس ستاد کل نیرو های 
مس��لح و همچنین سپاه پاس��داران، ارتش و نیروی انتظامی در این جلسات حضور مستمر داشتند و با 
فرمان مقام معظم رهبری برای فعال شدن قرارگاه ستاد مشترک نیز همه امکانات نیرو های مسلح بهتر، 
دقیق تر و کامل تر در خدمت مردم خواهد بود. وی با اشاره به اینکه گزارش ارایه شده از سوی معاون وزیر 
بهداش��ت در مورد ش��بکه غربالگری بیماری کرونا در کشور و اینکه در این طرح میلیون ها نفر در کشور 
مورد سوال قرار گرفته و ۹۷ درصد از پاسخ دهندگان عالیم بیماری نداشته اند، گفت: این بسیار خوشحال 
و امیدوارکننده است که براساس گزارش افراد سالم و بیماران به سرعت مشخص می شوند و برای درمان 
مبتالیان اقدامات الزم در دستور کار قرار می گیرد. رئیس جمهور در پاسخ به پیشنهاد وزیر بهداشت برای 
تصویب مصوبه کنترل تردد در ۱۱ استان کشور این پیشنهاد را برای کنترل بیماری مفید ارزیابی کرد و 
گفت: باید دقت کنیم که نقاط کنترل در استان ها کاماًل مشخص باشد و تیم های کنترل کننده به گونه ای 
عمل کنند که مشکالتی همچون ترافیک در راه ها ایجاد نشود و قبل از اقدام به مردم اطالع رسانی شود.

روحانی در واکنش به پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر تعیین جریمه برای کسانی که با عالئم بیماری به 
مس��افرت و جابجایی در این استان ها اقدام می کنند، گفت: ممکن است این افراد از بیماری خود مطلع 
نباش��ند و همین که برگردانده ش��وند و به بیمارس��تان برای درمان هدایت شوند به عنوان جریمه برای 
آن ها کافی اس��ت. رئیس جمهور در پاس��خ به اظهارات وزیر بهداشت در مورد ضرورت ایجاد محدودیت 
در حرم های مطهر و بقاء متبرکه تأکید کرد: اطمینان دارم مس��ووالن بقاء متبرکه و حرم های مطهر در 
ش��هر های مختلف کشور دلس��وزی کافی در مورد سالمت مردم دارند و دستورالعمل ستاد کرونا را برای 
ورود مردم در ایام پایانی س��ال و تعطیالت عید را اجرا خواهند کرد. وی افزود: آرزوی همه ما تش��رف به 

حرم های مطهر است، اما از هر کجا به آن ها متوسل شویم پاسخ ما را خواهند داد.
 در شرایط امروز توسل ها و توجهات باید با رعایت کامل اصول بهداشتی باشد. رئیس جمهور در پاسخ 
ب��ه گزارش وزیر ارتباط��ات در خصوص ضرورت انجام امور اداری و کار های مردم از طریق سیس��تم 
الکترونیک و عدم مراجعه به دستگاه ها، تأکید کرد: هر کاری باعث شود حضور مردم به دستگاه های 
اجرایی و اداری کاهش یابد و امور از طریق سیستم دیجیتالی و الکترونیک انجام شود، خوب است و 
این می تواند به تقویت دولت الکترونیک منجر ش��ود. روحانی در پایان ابراز امیدواری کرد که ان ش��اء 
اهلل بتوانیم هر چه سریع تر این بلّیه را از سر مردم کوتاه کنیم و خداوند به همه بیماران شفای عاجل 
عنایت کند. رئیس جمهور در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا همچنین اشاره کرد: در مورد مسایل 
اقتصادی هم که تحت تأثیر کرونا قرار گرفته روز یکش��نبه هفته جاری در جلسه ای با حضور اعضای 
ستاد اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی موضوع را به صورت دقیق بررسی خواهیم کرد. قرار است 
جلس��ه بعدی س��تاد ملی مقابله با کرونا نیز روز دوشنبه هفته جاری به ریاست رئیس جمهور برگزار 

شود. پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری

فراخوان شناسایى و ارزیابى صالحیت سرمایه گذاران 

سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه و بویراحمد 

دوم
ت 
نوب

سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه و بویراحمد

منظور  به  دارد  نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  کشاورزى  جهاد  سازمان 
شناسایى افراد حقوقى و حقیقى واجد شرایط براى سرمایه گذارى و مشارکت در 
تکمیل ، ساخت بهره بردارى و انتقال پروژه هاى نیمه تمام به شرح جدول ذیل:

1- سد خاکى ایلى آباد واقع در شهرستان بهمئى
2- سد خاکى کوهبرد (شهید دلنسب) واقع در شهرستان کهگیلویه

به روش bot به استناد تبصره 19 قانون بودجه سال 98 و ماده 27 قانون الحاق 2 و 
آیین نامه و دستور العمل هاى مربوطه و صورتجلسه تصمیم به واگذارى شماره 11 
مورخ 1398/9/12 جلسه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى استان اقدام نماید. بدین 
منظور از کلیه سرمایه گذاران حقیقى و حقوقى داراى گروههاى تخصصى مناسب ، 
توان مالى و فنى ، حسن سابقه و سابقه اجرایى مفید در موارد مشابه دعوت بعمل 
مى اید الزم به ذکر است. متقاضیان مى توانند حداکثر تا هفت روز از تاریخ چاپ 
این فراخوان و در ساعت ادارى با در دست داشتن معرفى نامه کتبى جهت دریافت 
و خاك سازمان جهاد  آب  مدیریت   ، مطهرى  بلوار شهید  یاسوج  نشانى  به  اسناد 
کشاورزى استان کهگیلویه و بویراحمد آقاى مهندس رضا رضایى سنگرى مراجعه 

نمایند.
مهلت و محل تسلیم اسناد ارزیابى

متقاضیان باید اسناد تکمیل شده خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از آخرین 
مهلت دریافت اسناد پس از ثبت در دبیرخانه سازمان به دفتر مدیریت فنى آب و 
خاك سازمان تحویل نمایند الزم به ذکر است این فراخوان صرفا به منظور شناسایى 
براى سازمان  باشد و تحویل مدارك هیچگونه تعهدى  ارزیابى سرمایه گذار مى  و 
ارائه  براى  واجد صالحیت  افراد  از  سازمان  این  تشخیص  به  بنا  و  کند  نمى  ایجاد 
پیشنهاد فنى و مالى دعوت مى شود ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید 
با شماره تلفن  ، آقاى مهندس کوهى  با مهندسین مشاور جاماب مشاور پروژه ها 
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حرکت    
زیبا  ی

علیرغم تحریم ها، کرونا تاثیر بر 
ایمان و اراده مردم ندارد 

مردم


