
دوران سخت کرونا در همه دنیا شرایط ویژه ای را به وجود 
آورده اما در این میان  ایران تنها کش��وری اس��ت که با دو 
موض��وع تحریم و کرون��ا در یک زمان روبرو اس��ت، اما به 
نظر می رس��د دولت برنامه  وی��ژه ای برای مواجهه با چنین 
ش��رایطی ندارد. ای��ن روزها موج ابتال ب��ه کرونا باال گرفته 
است تا آنجا که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی با بیان اینک��ه دیگر رنگ بندی 
کرونای��ی معنایی ندارد، گفت: نارنج��ی و زرد نداریم، کل 
کش��ور در وضعیت قرمز ق��رار دارد و در صورت ادامه این 
روند آمار کشته های کرونا به ۴۵ هزار نفر هم خواهد رسید. 
وی ب��ا بیان اینکه  انفجار کرونایی در برخی ش��هرها اتفاق 
افتاده افزود؛ در شهر تبریز از زیر ۴۰ بستری روزانه به ۱۶۰ 
بستری رسیده ایم و در قم نیز از ۱۰ بستری روزانه به ۱۶۰ 

بستری رسیدیم.
دکتر علیرضا زالی، فرمانده عملیات مدیریت کرونا اس��تان 
ته��ران ن��ی در این ب��اره گفت:  ب��ه نظر می رس��د تابلوی 
اسفندماه کرونا دوباره در حال شکل گیری است و همزمانی 
ب��ا آنفلوآنزا و بیماری های ش��ایع فصل س��رما، به افزایش 

مراجعان دامن می زند.
 احساس درد بدون واکنش 

اگرچ��ه س��خنگوی دولت در آخرین نشس��ت خبری خود 
تاکی��د کرده ک��ه دولت تعطیل نیس��ت و اعض��ای هیات 
دولت  با تک تک سلول های خود درد ورنج مردم را تحمل 
می کنند اما آمارها در این مورد موضوعی دیگر را بیان می 

کند، گویا این احساس درد واکنشی به همراه ندارد. 
سیما سادات الری س��خنگوی وزارت بهداشت درتازه تیرن 
آم��ار بیماری کرونا اعالم کرد بر اس��اس معیارهای قطعی 
تشخیصی، س��ه هزار و ۴۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کش��ور شناس��ایی ش��د که یک هزار و ۵۹۳ نفر از آنها 

بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۴۱۶ هزار 
و ۱۹۸ نفر رسید. متاسفانه به تازگی ۱۴۴ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دس��ت دادند و مجم��وع جان باختگان این 

بیماری به ۲۳ هزار و ۹۵۲ نفر رسید.
این آمار نشان می دهد که تصمیم گیری هایی که دولت در 
گذشته در این راستا اتخاذ کرده بود، کارایی الزم را نداشته 
اس��ت . از سوی دیگر تصمیمات نادرست، غیر کارشناسی، 
متناقض و جهت دار در مورد این بیماری س��بب ش��ده تا 
بدون نگ��رش به عواقب ای��ن تصمیم��ات، اقداماتی چون 
بازگش��ایی مدارس و دانش��گاه ها لغو دور کاری کارمندان 

موضوعی که به شدت از سوی مردم مورد انتقاد قرار دارد. 
 بازگشایی مدارس و لغو دورکاری 

هم��ه مردم م��ی گویند که معلوم نیس��ت ک��ه چرا دولت 
تصمیمات یک بام و دو هوا می گیرد. از یک س��و با استناد 
به س��خنان ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت که گفته 
بود هر تجمعی باعث افزایش آمار مبتالیان می شود، سوال 
می کنند چرا دولت اقدام به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها 
ک��رد؟  وقتی دولت نمی تواند تمهی��دات الزم را برای این 
کار پی��ش بینی کند، چرا این تصمیمات را می گیرد که از 

عهده آن بر نمی آید؟ 
حریرچی هنگام بازگش��ایی مدارس گفت��ه بود؛ قطعا طی 
روزهای آتی در مدارس موارد مثبت کرونا مشاهده خواهد 
شد، حاال سیما سادات الری در گفتگو با فارس اعالم کرده 
است که   بیشترین مشکالت در زمینه رعایت پروتکل های 
بهداش��تی در مدارس بین دانش آموزان دوره ابتدایی و به 
دلیل ناآگاهی از اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
پیشگیری از ویروس کرونا وجود دارد. به گفته الری  عدم 
انجام خود اظهاری توسط کارکنان مدارس در اکثر مدارس 

کشور مشاهده می شود. 
مع��اون وزیر بهداش��ت بیان ک��رد: بخش دیگ��ری از این 
مش��کالت ش��امل تمایل دانش آموزان ب��ه تجمع در زنگ 
تفریح و هنگام خروج از مدرسه است که مشکالتی را ایجاد 
کرده، همچنین تجمع والدین در مقابل در، یا داخل مدرسه 
به دلیل زمان بندی کوتاه کالس ها نیز چالش دیگری است. 
الری ادامه داد: کمبود امکانات کافی بهداشتی در مدارس 
به خص��وص در مناطق محروم یکی دیگ��ر از چالش ها در 
مدارس محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
البته می توان تهویه نامناسب کالس های درس در مدارس 
را یک��ی از بزرگ ترین چالش ها دانس��ت که در بازدیدها و 
گزارش ه��ای نیروهای بهداش��تی از مدارس بر این موضوع 

تاکید فراوانی شده است.
 واکسن آنفلوآنزا و ماجراهایش 

در ای��ن میان همه به این نتیجه رس��یده اند که همزمانی 
کرون��ا و آنفلوآنزا ش��رایط را در فصل س��رما بدتر می کند 
که  اما گویا این سیاس��ت توزیعی واکس��ن آنفلوآنزا نیز با 

مشکالت بسیاری روبرو است. 
پیش از این س��خنگوی دولت با اع��الم اینکه برنامه خرید 
و توزیع عادالنه واکس��ن های مورد نی��از و بودجه و توزیع 
عادالنه در دولت و س��تاد کرونا بررس��ی ش��ده تاکید کرد:   
اولویت با گروهه��ای در معرض خطر مانند افراد باالی ۶۵ 
سال، زنان باردار و مبتالیان به بیماریهای زمینه ای و نقص 
ایمنی است و ضرورتی ندارد همه مردم از واکسن آنفوالنزا 
اس��تفاده کنند. از سوی دیگر مسئوالن سازمان غذا و دارو  
نیز اع��الم کرده اند که توزیع واکس��ن آنفلوانزا در س��طح 
داروخانه ها با کارت ملی انجام خواهد شد تا از بروز کمبود 

واکسن در سال جاری جلوگیری شود. 

همچنین س��ید حیدر محمدی مدی��رکل امور دارو و مواد 
تحت کنترل س��ازمان غذا و دارو، با اشاره به اینکه  واکسن 
آنفلوان��زا از ابتدای مهر در داروخانه ها برای افراد س��المند 
باالی ۶۵ سال توزیع می شود و این افراد  می توانند با ارائه 
کارت مل��ی و ثبت کد ملی خود واکس��ن را دریافت کنند، 
اظهار داشت: در فاز بعد محموله های بعدی واکسن آنفلوانزا 
در داروخانه ها توزیع خواهد ش��د و س��ایر اف��راد می توانند 
برای تهیه واکسن به داروخانه ها مراجعه و واکسن را با ارائه 

کارت و کد ملی دریافت کنند.
ام��ا س��ید علی فاطم��ی نایب رئی��س انجمن داروس��ازان 
ای��ران، در گفتگ��و مهر، در ای��ن باره گفت:  ت��ا این لحظه 
هیچ دس��تورالعملی برای چگونگی عرضه واکسن آنفلوانزا 
به داروخانه ها ابالغ نش��ده و هیچ سامانه ای هم برای ثبت 
مش��خصات گروه های در معرض خطر از جمله افراد باالی 

۶۵ سال ایجاد نشده است.
نایب رئیس انجمن داروس��ازان ایران، تاکید کرد: مشخص 
نیس��ت چط��ور می توان کنت��رل کرد که یک نف��ر از چند 

داروخانه واکسن نگیرد و بازار سیاه ایجاد نشود؟!
فاطمی با اشاره به ادعای مسئوالن سازمان غذا و دارو مبنی 
بر اینکه قرار است داروخانه ها در ابتدا واکسن آنفلوانزا را در 
اختیار سالمندان باالی ۶۵ سال قرار دهند، گفت: تا زمانی 
که س��امانه جامعی برای ثبت دریافت واکسن با وارد کردن 
کد ملی اش��خاص وجود نداشته باش��د، صرفاً دیدن کارت 

ملی مراجعه کننده نمی تواند مشکلی را حل کند.
در ای��ن میان بس��یاری از خوانندگان سیاس��ت روز به این 
نش��ریه اعالم کرده اند ک��ه هنگام مراجعه ب��ه داروخانه ها، 
به آنها گفته می ش��ود که واکس��ن آنفلوانزا موجود نیست 
و درمانگاه ه��ای معتبر نیز همین پاس��خ را به درخواس��ت 
کنندگان واکس��ن اعالم کرده اند. در همین حال شایعاتی 
نیز مبنی بر اینکه واکسن های تقلبی در سطح بازار توزیع 

شده،  بر نگرانی های مردم افزوده است . 
 همه بی تفاوت هستیم 

از طرف��ی همزم��ان با ب��ی برنامگی و سیاس��تگذاری های  

اش��تباه از س��وی دولت در حوزه مواجهه با ش��یوع کرونا، 
ش��اهد س��اده انگاری یا حتی بی تفاوتی بسیاری از مردم 
نیز هستیم به طوری که افزایش مسافرت ها، رعایت نکردن 
پروتکل ها از س��وی مردم ، برگزاری میهمانی ها و دورهمی 
ها و .... موجب ش��ده تا این بیماری روند صعودی به خود 
بگی��رد. رفتار مردم به گونه ای اس��ت که تصور می ش��ود، 
احتماالً پرونده ماجرای کرونا کاماًل به پایان رس��یده است 
.  مراقبت های یک��ی  در میان،  رعایت نکردن فاصله گذاری 
اجتماع��ی، ش��لوغی و ایجاد تجمعات متع��دد خصوصاً در 
اماکن سربس��ته و... واقعیت این روزهای شهرهای مختلف 

است که نادیده گرفته می شود. 
در ای��ن میان با آغاز به کار فعالیت های اقتصادی، خدماتی 
و ورزش��ی، لغو دورکاری ها  در ادارات دولتی و ... نش��ان از 

بی تفاوتی همگانی دارد. 
تا کن��ون دولت ی��ک س��ناریوی واحد و انتخ��اب راه حل 
میان��ه ای که نه گرایش به ایمنی جمعی و نه مواجهه فعال 
با بیماری را داش��ته باش��د ارائه نکرده اس��ت. این درحالی 
اس��ت ک��ه دولت در م��ورد گرانی ها مدعی اس��ت  که در 
ش��رایط جنگ اقتصادی هس��تیم و از س��وی دیگر معنای 
وضعیت قرمز ابتال به کرونا نش��ان می دهد که در ش��رایط 
جنگ زیس��تی قرار داریم. در این میان سوال این است که 
چرا دولت برنامه کارآمدی برای ش��رایط جنگی ندارد؟ چرا 
در اوج گیری دوباره کرونا دول��ت یکباره تصمیماتش را به 
نفع کرونا تغییر جهت داده و با چشمانی بسته راه می رود؟ 
دولت تا کنون تدبیری برای مدیریت گرانی ها و جلوگیری 
از ش��یوع کرونا اتخاذ نکرده اس��ت. اگر دولت برای گذر از 
این شرایط ، برنامه ریزی جدیدی نداشته باشد مردم کشور 
به ویژه اقشار متوس��ط و متوسط رو به پایین، با مشکالت 
زیادی روبرو خواهند ش��د. بی توجه��ی دولت و رها کردن 
م��ردم به حال خود در حالی که ظرفیت سیس��تم درمانی 
کش��ور نیز امکان پاس��خگویی به این حج��م از بیماران را 
ندارد؛ به صالح کشور نیست و مشکلی بر مشکالت موجود 

می افزاید. 
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کتایون مافی

امام علی)ع(: بدانید که در عبادتی که با فهم و اندیشه توأم نباشد، خیری نیست.

ایزدی:
 در برابر فعال شدن مکانیسم ماشه، 
مصوبه سال 94 مجلس و خروج از 

NPT را پیش بکشیم
کارش��ناس مس��ائل بین الملل گفت: در قبال فعال 
شدن مکانیس��م ماشه، اقدامی که باید انجام دهیم 
این اس��ت که ذیل قانونی که مجلس در س��ال ۹۴ 
تصوی��ب کرد، کاه��ش و توقف تعهدات هس��ته ای 
را داش��ته باش��یم. فواد ایزدی کارش��ناس مسائل 
بین المل��ل افزود: اقدامی که بای��د انجام دهیم این 
اس��ت که ذی��ل قانونی ک��ه مجلس در س��ال ۹۴ 
تصوی��ب کرد، کاه��ش و توقف تعهدات را داش��ته 
باش��یم. وی ادامه داد: درست اس��ت که ایران پنج 
گام را در کاهش تعهدات خود برداشته است، منتها 
این قدم ه��ا غالباً قدم های خیلی مؤثری نبوده اند و 
چون در عمل مؤثر نب��وده، طرف مقابل هم خیلی 
آن را جّدی نگرفته اس��ت. اس��تاد دانش��گاه تهران 
خاطرنش��ان کرد: زمان��ی که قدم ه��ای مربوط به 
کاهش تعهدات برداشته می شد از مسئول سیاست 
خارجه اتحادیه اروپا پرسیدند با توجه به قدمی که 
ایران برداش��ته واکنش شما چیست، او به درستی 
پاس��خ داد که این قدم، قدم مهمی نیست و نیازی 
به پاسخ ندارد. ایزدی با بیان اینکه دوستانی که در 
دولت هستند نسبت به برجام،  تقدس قائل هستند، 
اظهار داش��ت: دولتی ها در عمل نمی توانند ببینند 
توافقی که این همه برای آن زحمت کش��یده اند به 
وضعیت فعلی دچار شده است.  وی ادامه داد: طرف 
مقابل هم این را متوجه ش��ده و یکی از دالیلی که 
هر روز یک سیاس��ت ضدایرانی اعمال می کند این 
است که آن ها در قبال اقدامات قبلی خود هزینه ای 
را پرداخت نکرده اند. وی  گفت: ما باید تا کنون به 
۱۹۰ هزار سویی که قباًل مطرح شد، رسیده باشیم 
نه اینکه ت��ازه بخواهیم تهدید کنیم که ما به فالن 

درصد غنی سازی می رسیم.
ای��زدی ادام��ه داد: نتیجه تس��ریع کاهش تعهدات 
این خواه��د بود که اگر بایدن رئیس جمهور آمریکا 
بشود یا ترامپ برگردد و عالقه مند به مذاکره واقعی 
بش��ود، با توجه به اینکه دوس��تان ما در دولت هم 
عالقه مند ب��ه مذاکره هس��تند، می توانند پای میز 
مذاک��ره بنش��ینند. وی افزود: در حال��ت فعلی ما 
توانمندی های هس��ته ای گس��ترده ای نداریم. پنج 
س��ال پیش ما ۱۰ تن اورانیوم غنی شده داشتیم و 
به پای برجام گذاشتیم. اّما االن با ۳ تن اورانیوم چه 
می خواهیم بگیریم؟ وی، خروج از برجام از س��وی 
ایران را اقدام نامناس��بی دانس��ت و درباره علّت آن 
گفت: برجام یکسری تعهدات را برای ما ایجاد کرده 
که ما اجرا کرده ایم و االن خروج از آن خیلی برای 
ما امتیازی ندارد. اس��تاد روابط بین الملل دانشگاه 
تهران با بی��ان اینکه خروج از NPT قطعاً  برای ما 
مفی��د خواهد بود، تصریح کرد: NPT از ابتدا هیچ 
وقت به درد ما نخورده و غیر از زحمت و مزاحمت 
و بازرسی های بی ثمر و بی پایان هیچ سودی نداشته 

است. فارس 

گزارشخبر

کشور در شرایط قرمز بهداشتی و اقتصادی و بی تفاوتی دولت 

وضعیت قرمزتر از قرمز!
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کوچه بابک، پالك ۱۶  تلفن: ۶-۸۸۰۱۳۸7۰  نمابر: ۸۸۰۰7۵7۵  

 کدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸7۱  شاپا: ۳۹۴7 - ۲۰۰۸ 

 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰۶۶۸۸ 
 چاپ: کارگر ۶۶۸۱7۳۱۶ 

مناقصه عمومی یک مرحله اي
تامین خودرو هاي استیجاري(حمل و نقل)درون شهري و برون شهري

 استانداري کهگیلویه و بویر احمد و فرمانداري هاي تابعه

استانداري کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد امور ایاب و ذهاب خود را  (تأمین خودروسواري ) مطابق 
با شرایط زیر به شرکت ذیصالح و واجد شرایط و توانمند از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اي واگذار 

نماید. 
جدول مشخصات خودرو و محل خدمت

**توجه : تمامی خودروها باید همراه با راننده باشند.
جدول زمان بندي برگزاري مناقصه:

اسناد  دریافت  به  اقدام  (ستاد)  دولت  الکترونیک  تدارکات  از طریق سامانه  می توانند صرفًا  متقاضیان 
پیشنهاد قیمت  نمایند.

تاریخ بازگشایی پاکات پایان مهلت  ارائه پیشنهادات شروع توزیع اسناد

1399/07/09 به بعد1399/06/291399/07/08

محل خدمتتعدادمدلنوع خودرو سواري

 - پارس  پژو   - سمند 
دنا - سورن

استانداري966به باال

 - پارس  پژو   - سمند 
دنا - سورن

فرمانداري بویراحمد961به باال

 - پارس  پژو   - سمند 
دنا - سورن

فرمانداري لنده961به باال

 - پارس  پژو   - سمند 
دنا - سورن

با توجه به شرایط و صالحدید کارفرما محل خدمت در 962به باال
فرمانداري ها یا بخشداري هاى تابعه تعیین میگردد.


