
موج جدید شیوع کرونا شدت یافته و موجب شده 
تا  بس��یاری از شهرهای  کش��ورمان در وضعیت 
قرم��ز قرار بگیرن��د اما آژیر خطر در ش��هرهایی 
چ��ون تهران که پرجمعیت تر هس��تند، با صدای 
بلندتری شنیده می شود. بلندی صدای این آژیر 
مسئوالن کشور را برآن داشت تا محدودیت های 
جدیدی را در تهران اعمال کنند، اما مش��اهدات 
عین��ی خبرنگار سیاس��ت روز حکایت از آن دارد 
که این محدودیت ها در عمل چندان اجرا نشده و 
گویا گوش کسی به این دستورات بدهکار نیست. 
س��وم آبان بود که علی ربیعی سخنگوی دولت با 
اعالم مصوبات جلسه س��تاد ملی کرونا گفت که 
این ستاد  مصوب کرده که از دوشنبه 5 آبان ماه 
در ۴۳ شهرس��تان کش��ور که بنا بر اعالم وزارت 
بهداش��ت به دلیل مراعات نک��ردن پروتکل های 
بهداش��تی و میزان ش��یوع در وضعیت قرمز قرار 
دارن��د، محدودیت های ش��دید اعمال ش��ود وی 
افزود: در محدودیت های جدید گروه های ش��غلی 
۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند شد. بدیهی است مشاغل 
مرتبط با زندگی روزمره و نیازهای ضروری مردم  

به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
با این حال و با وجود همه این س��ختگیری ها، اما 
آمار فوتی های ناشی از کرونا همچنان سه رقمی 
اس��ت و به گفته مس��ئوالن ظرفی��ت تخت های 
مراقبت ویژه بیمارستان های تهران تکمیل است. 
س��خنگوی وزارت بهداش��ت، از شناسایی ۶۹۶۸ 
بیمار جدی��د و فوت ۳۴۶ نفر دیگر از افراد مبتال 

خبر داد. سیما س��ادات الری گفت: متاسفانه در 
طول ۲۴ س��اعت گذش��ته،)روز دوش��نبه تا سه 
شنبه( ۳۴۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۳ 
هزار و ۲۹۹ نفر رس��ید. در این میان س��وال این 
است که چرا تالش ها برای مهار بیماری کرونا به 
نتیجه نمی رسد و چرا این همه بی تفاوتی در مردم 
با وجود گس��ترش ویروسی که ثابت کرده به این 
زودی ها خیال رفتن وجود دارد، دیده میشود؟  آیا 
نمی شود یا نمی توان در مقابل رفتار آن عده ای که 
با بی توجهی و بهانه جویی کفه ترازوی مبتالیان 
به کرونا را سنگین تر کرده اند ایستاد؟  اشکال در 

کجای کار است؟
  چرا قرنطینه به شکل کامل اجرا نمی شود؟

این درحالی اس��ت که بس��یاری از کارشناسان و 
متخصصان امور س��المت و بهداش��ت در کشور 
معتقدن��د که اگر پروتکل های بهداش��تی به طور 
کام��ل رعایت ش��ود و مردم ش��رایط قرنطینه را 
رعایت کنند چرخه این بیماری شکس��ته شده و 

تعداد مبتالیان کاهش می یابد. 
با این وجود مش��کالتی در کش��ور وجود دارد که 

اجرای کامل قرنطینه را ناممکن می سازد. 
ن��ادر توکلی از اعضای س��تاد مقابله ب��ا کرونای 
کالنشهر تهران در این باره گفته؛ قرنطینه کردن 
شهر شرایط خاصی می خواهد و کار سختی است 
اما راهکاری است که بتوان بیماری را کنترل کرد. 
باید گفت به واس��طه وجود بسیاری از مشکالت 
اقتصادی در کش��ور از جمله وابس��تگی معیشت 
بس��یاری از افراد به مش��اغل روزمزد یا مش��اغل 
خدماتی، دولت به طور کامل نمی تواند قرنطینه را 

اجرا کند و به نظر می رسد که توان اقتصادی برای 
ممنوعیت خروج از منزل و تأمین معیشت افراد را 
نی��ز ندارد. با این وجود منتقدان بر این باورند که 
فرهنگ سازی های الزم در این باره انجام نشده و 
از ظرفیت های الزم موجود در کش��ور در این باره 

بهره برداری نشده است. 
 الزمه تغییر در نوع مدیریت ستاد کرونا 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد 
اجرا نشدن پروتکل ها و قوانین جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا در کشور در سطح شهرها در گفتگو 
با سیاست روز گفت: متأسفانه یکی از دالیل این 
امر اش��کال در نوع مدیریت ستاد کرونا است که 

باید شکل آن تغییر کند.
فاطمه محمد بیگی با اشاره به اینکه شیوع بیماری 
کرونا به شکل یک اپیدمی و مشکل جهانی است 
که در قرن اخیر سابقه نداشته است، افزود: بارها 
حل این مشکل به دوش وزارت بهداشت انداخته 
شده است، درحالی که این مشکل بسیار بزرگتر 

ازان اس��ت که تنها به وسیله یک وزارتخانه حل 
شود، بلکه باید کارها چندبخشی بوده و با محوریت 
وزارت بهداشت تصمیم گیری و اجرا شود. نماینده 
مردم قزوین با بیان اینکه برای کنترل این بحران 
نیاز به تعریف و تشکیل اتاق کنترل بحران کرونا 
اس��ت، اظهار داش��ت: ظرفیت های بسیار خوبی 
وجود دارد که س��تاد ملی مقابله با کرونا می تواند 
از این ظرفیت ها استفاده کند، باید همه ارگان ها، 
گروهه��ای جهادی، س��ازمان های م��ردم نهاد و 
هییت های محلی و جوانان و اقشار مختلف فعاالن 
اجتماعی  همگی تحت یک مدیریت واحد مانند 
موج اول کرونا پای کار حاضر ش��وند تا بتوان این 
مس��ئله را به خوبی مدیریت کرد. وی گفت: همه 
اقشار در کشور باید پای کار حاضر شوند، این یک 
مش��کل همگانی اس��ت و همه باید برای حل آن 
کمک کنند. عضو کمیس��یون بهداشت و درمان 
مجلس با یادآوری اینکه س��تاد کرونا باید تدابیر 
وی��ژه ای را برای حل این مس��ئله در نظر بگیرد، 

افزود: این بیماری مانند یک جنگ بیولوژیک وارد 
عرصه جهانی شده و حادثه بزرگی است که برای 
مقابله با آن نیز به اسلحه های متفاوتی نیاز است.

محمد بیگی با یادآوری اینکه بایس��تی عالوه بر 
مقابله و تالش برای راه درمان این بیماری نکات 
جانبی دیگری را نیز در نظر داش��ت، اظهار کرد: 
بازتوانی افراد بیمار و آس��یب دیده، ارائه راه حل 
تش��کیالتی زنجیره وار برای تشخیص و قرنطینه 
افراد بیمار در منزل، راه اندازی گش��ت س��المت 
و بیماریابی از جمله مس��ائلی اس��ت که همزمان 
باید در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه بایستی 
نیروی انتظامی نیز برای حصول نتیجه وارد عمل 
ش��ده و نظم دهی کن��د، تصریح کرد: س��ازمان 
تبلیغات اس��المی نیز از دیگر سازمان هایی است 
که می تواند با ایجاد شور حماسی و امربه معروف 
ب��رای توصیه رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی 
باعث افزایش روحیه مدافعان سالمت شود. عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس یادآور شد: هم اکنون 
کادر درمان در خس��تگی بسر می برند و از اینکه 
تالش ه��ای آنها برای کاهش تع��داد مبتالیان به 
نتیجه نمی رس��ند ناراحت هستند، اما الزم است 
که این مدافعان سالمت تقویت روحیه شوند، در 
این زمینه بایستی س��ازمان برنامه و بودجه وارد 

عمل شود و مطالبات حوزه سالمت را بپردازد. 
وی گف��ت: ه��م اکن��ون بس��یاری از کارانه های 
کارکنان درمانی کش��ور عقب افتاده و بس��یاری 
از آن ه��ا حقوق مکفی را نی��ز دریافت نمی کنند، 
همچنین یک میلیارد یورویی که از س��وی رهبر 
معظم انقالب برای مقابله با کرونا اختصاص داده 
شده است به شکل کامل از سوی سازمان برنامه و 

بودجه به وزارت بهداشت ارائه نشده است.
محمدبیگی دبیر کمیس��یون بهداشت با اشاره به 
اینکه در کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس 
بر ای مدیریت بح��ران برنامه هایی برای افزایش 
ظرفیت ها ب��رای مقابله با بح��ران در نظر گرفته 
شده است، خاطر نشان کرد: باید همه ظرفیت ها 
و نیروها برای مقابله با این بحران سریعا شناسایی 
و وارد عمل ش��وند که سازمان پدافند غیر عامل، 
هالل احمر و س��تاد مدیریت بحران از جمله این 
سازمان ها هس��تند. وی گفت: متأس��فانه تعداد 
قربانیان این بیماری به گونه ای است که گویا هر 
روز یک تا دو هواپیما در کشور سقوط می کند اما 
این سقوط عادی شده و به نظر می رسد که نسبت 
به مقابله با این بیماری نوعی بی تفاوتی و س��اده 

انگاری در کشور اتفاق افتاده است.
 آخرین اقدامات 

آخرین خبر حکایت از آن دارد که رئیس جمهور 
در حکم��ی رحمانی فضلی را به عن��وان »فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا«و دکتر 
علیرضا رئیس��ی به عنوان »سخنگوی ستاد ملی 
مب��ارزه با ویروس کرونا«، تاکید ک��رد که از این 
تاریخ، تنها مرجع موثّق و قابل اس��تناد در مورد 
اع��الم برنامه ها و مصوبات س��تاد مل��ی مبارزه با 

کرونا، سخنگوی ستاد خواهد بود.
از سوی دیگر برخی از خبرها حکایت از جلسات 
کمیسیون بهداشت و درمان و وزیر بهداشت برای 
مدیریت این موضوع دارن��د. باید دید که آیا این 
اقدامات و انتصابات کارآمدی الزم را دارد،  یا اینکه 
ضمانت اجرایی ب��رای تدوین قوانینی که در این 

زمینه لحاظ می شود، نیست؟ 

 چهارشنبه  7 آبان 1399  شماره 5436 

اذان ظهر: 11:49 اذان مغرب: 17:30 اذان صبح فردا: 4:58  طلوع آفتاب فردا: 6:24
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

پیامبر اکرم )ص(: هر کس برای نیاز بیماری بکوشد مانند روزی که از 
مادرش زاده شده، از گناهانش پاک می شود.

نگاهی به طناب کشی میان تدوین و اجرای قوانین  گزارش

بی تفاوت به اسارت تهران در چنگ کرونا 

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور 
 مدیر مسئول: محمد پیرعلي

 سردبیر: محمد صفري 
 دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک ۱۶  تلفن: ۶-۸۸0۱۳۸70  نمابر: ۸۸007575  

 کدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸7۱  شاپا: ۳۹۴7 - ۲00۸ 

 سازمان آگهي ها: ۸۸00۶۶۸۸ 
 چاپ: کارگر ۶۶۸۱7۳۱۶ 

آگهى مزایده عمومى شماره 3/99 وشماره ثبت در سامانه 
2099000185000006

دبیر خانه کمیسیون مناقصات سازمان جهاد کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد

ول
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نوب

سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویر احمد

WWW.SETADIRAN.IR 

آگهى تجدید مناقصه عمومى (شماره 1399/14)

على یحیى پور - شهردار کهریزك

ول
ت ا
نوب

شهردارى کهریزك در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 621/1723 مورخ 1399/6/16 شوراى محترم اسالمى شهر کهریزك نسبت به برگزارى تجدید 
مناقصه عمومى جهت اجراى پروژه ذیل اقدام نماید.

از سازمان  باند)  و  راه  پیمانکارى و رتبه معتبر در رسته مربوطه (رشته  تایید صالحیت  ، داراى گواهینامه  پیمانکاران واجد شرایط  و  از کلیه شرکتها  لذا 
مدیریت و برنامه ریزى کشور و داراى گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى دعوت مى شود پس از چاپ آگهى نوبت دوم 
از روز چهارشنبه مورخ 1399/8/14 با همراه داشتن معرفى نامه کتبى داراى مهر و امضاء مجاز شرکت و تصویر گواهینامه تایید صالحیت پیمانکارى جهت 
دریافت اسناد تجدید مناقصه به آدرس: شهررى ، جاده قدیم قم ، کهریزك ، بلوار شهید بهشتى ، شهردارى کهریزك ، واحد امور قراردادها ، شماره تماس 

56523850 مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر است وجه خرید اسناد تجدید مناقصه به مبلغ 1/000/000 ریال مى بایست به حساب درآمد شهردارى کهریزك به شماره 3100001300000 نزد 
بانک ملى شعبه کهریزك واریز و اصل فیش واریزى هنگام دریافت اسناد تجدید مناقصه ارائه گردد. ( با همراه داشتن کارت اعتبارى امکان واریز وجه در 

شهردارى نیز میسر مى باشد. ) 
ضمنا آخرین مهلت ارائه پاکات پیشنهاد تا پایان وقت ادارى (ساعت 14/30) روز شنبه مورخ 1399/8/24 به واحد دبیرخانه شهردارى در قبال اخذ رسید و 

تاریخ بازگشائى پاکات واصله در کمیسیون عالى معامالت شهردارى ساعت 15 روز شنبه مورخ 1399/8/24 مى باشد.
قابل توجه اینکه: 

1- شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
2- هزینه آگهى به عهده برنده تجدید مناقصه مى باشد.

3- برندگان اول و دوم و سوم تجدید مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه درج شده است.

نوبت اول: 1399/8/7
نوبت دوم: 1399/8/14

وزارت کشور 
استاندارى تهران 
شهردارى کهریزك

مبلغ سپرده (ریال)مبلغ برآورد اولیه (ریال)مدت اجراء پروژهعنوان پروژهشماره ردیف

احداث دیوار سنگى در محل عقب نشینى 5032019903
دیوار آموزش و پرورش کهریزك در حاشیه 
خیابان  ورودى   ، قم   - تهران  قدیم  جاده 

شهید مصطفوى

احتساب 2 ماه با   2/500/000/000
مالیات بر ارزش افزوده

125/000/000

آگهی مناقصه عمومی به صورت یک مرحله اي همزمان با ارزیابی(کیفى) فشرده ، 
شماره مناقصه 99/29

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان

دوم
ت 
نوب

شرکت گاز استان سمنان

www.setadiran.ir 

www.setadiran.ir

 کد سامانه ستادایران:  2099001045000043
کد پایگاه ملی مناقصات: 23,809,107 مجوز نفت:1399/4139

آگهى مناقصه عمومى شماره 99/43  

روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان مرکزى

 شرکت آب و فاضالب استان مرکزى  

 WWW.setadiran.ir 

WWW.setadiran.ir 
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  تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             

www.siasatrooz.com
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mafi.katayoon@gmail.com

کتایون مافی


