
 شنبه  1 آذر 1399  شماره 5455 

اذان ظهر: 11:51 اذان مغرب: 17:12 اذان صبح فردا: 5:18  طلوع آفتاب فردا: 6:47
اوقات شرعی به افق تهران

حدیث روز

www.siasatrooz.ir

این روزها که فشار اقتصادی و سوء مدیریت ها از 
یک س��و و تحریمهای ظالمانه دشمنان از سوی 
دیگر و تش��دید ش��یوع بیماری کرون��ا روزهای 
س��ختی را ب��رای م��ردم کش��ورمان رق��م زده، 
مس��ئوالن و اعضای س��تاد ملی مقابله با کرونا، 
طرحی تکراری را به ش��کلی نو درانداخته اند تا 
ش��اید بتوانند مانع از تاخت و ت��از این بیماری 
که هر روز جان های عزیزی را میگیرد و خانواده 

های بسیاری را عزاردار می کند بگیرند. 
س��خنگوی وزارت بهداشت اعالم کرده است که 
از 2۹ ت��ا ۳۰ آبان ۴۷۹  بیم��ار کووید۱۹ جان 
خود را از دس��ت دادند و در مجموع تعداد جان 
باخت��گان این بیماری به  ۴۳ ه��زار و ۸۹۶ نفر 

رسیده است.
حاال قرار اس��ت با تصمیم س��تاد مل��ی کرونا از 
ام��روز پروتکل های جدی ت��ری به مدت 2 هفته 
اجرای��ی ش��ود که این ب��ار عالوه ب��ر جدیت و 
استمرار محدودیت ها به جای استان ها، شهرها 
مبنا قرار گرفته اند و محدودیت ها، ش��هر به شهر 
و بر اساس رنگ بندی زرد، نارنجی و قرمز اعمال 

می شود. 
اما در این میان س��والی که مطرح می شود این 
است که آیا اعمال محدودیتهای جدید در عمل 
اجرا می ش��ود یا همانند دیگر طرح های مش��ابه 

تنها در محدوده ابالغ  باقی می ماند؟ 
پی��ش از اجرای ای��ن طرح عبدالرض��ا رحمانی 
فضلی، فرمانده قرارگاه عملیاتی س��تاد مبارزه با 
کرونا با تاکید بر اینکه این طرح تنها با همکاری 
مردم و کار رسانه ای برای تغییر در شیوه زندگی 
مردم در دوران کرونا میس��ر می شود، گفته بود 
اگر کمک مردم نباش��د م��ا نمی توانیم کاری را 

انجام دهیم.

 مصداق هایی برای تناقض 
ام��ا از ابتدای کار به نظر می رس��د که این طرح 
هم آنطورکه باید و ش��اید سفت و سخت گرفته 
نمی ش��ود تا آنجا که برخی می گویند ، »سالی 

که نکوست از بهارش پیداست.« 
پیش از اجرای این محدودیت ها اعالم ش��ده بود 
ک��ه ممنوعیت تردد پالک ه��ای غیر بومی میان 
مراکز اس��تان ها از  چهارش��نبه 2۸ آبان اعمال 
می شود و از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه تا پایان 
روز جمع��ه هی��چ خودرویی با پ��الک غیربومی 
اجازه ورود به مرکز استان ها را نخواهد داشت و 
پالک های بومی هم اجازه خروج از مرکز استان 
را نخواهند داش��ت و در این مان متخلفان ۵۰۰ 

هزار تا یک میلیون تومان جریمه می شوند.
اما این طرح لغو ش��د و به تعویق افتاد و رفت و 
آمد در جاده های کشور همچنان کما فی السابق 
ادامه داشت و حتی چند مقام پلیس استانی هم 
تایید کرده اند که این محدودیت ها به روز شنبه 

موکول شد. 
همین لغو تصمیم باعث شد تا از روز چهارشنبه 
شاهد بار ترافیکی سنگین در جاده های کشور به 

ویژه جاده های شمالی باشیم.
رئیس پلیس راه اس��تان مرکزی نیز گفت: طرح 
ممنوعیت تردد دو روزه در این استان بر اساس 
آخرین تصمیمات س��تاد ملی مقابله با کرونا در 

این استان لغو شد. چنین رفتاری حکایت از آن 
دارد ک��ه گویا ویروس کرون��ا کار خود را در این 
دو روز به تعوی��ق انداخته و منتظر اجرای طرح 
می ماند تا مردم مسافرت هایشان را انجام دهند. 
هنگام��ی که طرح کاهش س��اعات کاری نیز در 
کش��ور مطرح ش��ده بود نیز لطیفه هایی در این 
باره ساخته شد، گویا که ویروس تنها در ساعات 
اداری مش��غول به کار است و بعد از آن فعالیت 
نمی کن��د!  این درحالی اس��ت ک��ه مقام معظم 
رهبری بارها تاکی��د کرده اند که باید تصمیمات 
س��تاد و دولت، حکومتی و الزم االجرا باش��ه اما 
به نظر می رسد تاکنون چنین تاکیدی از سوی 

دولت محقق نشده است. 
مصداق های این تناقض ها هم در طول مدتی که 
از شیوع کرونا می گذرد آنقدر زیاد است که نیاز 
به یادآوری نیست، آخرین آن در محدودیت های 
اعمال ش��ده برای منع سفر است که بدون هیچ 
نظارتی ادامه داشت. طرح تازه ستاد ملی مقابله 
با کرونا هم فارغ از محاس��ن و معایبش، فارغ از 
این ک��ه چقدر می تواند در مهار یا کند ش��دن 
چرخه س��رایت موثر باشد ش��امل این تناقضات 

می شود.

 کپی برداری غیر ایرانیزه 
در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند 
ک��ه این محدودیت ه��ا در موقعیت های اداری و 
اماکن عمومی و... اتفاق می افتد اما بخش عمده 
اثربخشی اعمال محدودیت ها به همکاری مردم 

مربوط می شود.
این درحالی است اجرای محدودیت های مربوط 
به شیوع ویروس کرونا بارها با تصمیم گیری های 
متعدد و متناقض در س��طوح مختلف سیاس��ی 
همراه بوده و همین ام��ر منجر به انجام ناموفق 

آنها شده است. 
همچنی��ن انتقاداتی ه��م به اج��رای این طرح 
مربوط می شود از جمله اینکه حریرچی، معاون 
کل وزیر بهداش��ت پیش از این عامل ۵۱ درصد 
ابتال اف��راد به کرونا در آبان م��اه را  تجمعات و 
دورهمی های خانوادگی خوانده بود و منع تردد 
از س��اعت2۱ ت��ا ۴ صب��ح نیز با ه��دف کاهش 
تجمعات و رفت و آمده��ای خانوادگی در طرح 
جدید پیش بینی ش��ده اس��ت اما این در حالی 
است که رحمانی فضلی، وزیر کشور اعالم کرده 
است تاکسی ها، آژانس ها و تاکسی های اینترنتی 
مش��کلی برای تردد برای بعد از س��اعت 2۱ در 

محدودیت های جدید کرونایی ندارند.
حال س��وال اینجاس��ت ک��ه آیا با این وس��ایل 
نمی ش��ود به مهمان��ی و دورهمی رفت؟! آیا این 
اقدام س��بب سوء اس��تفاده از این وسائل حمل 
و نقل نمی ش��ود؟! آیا این تصمیم سبب افزایش 
تراکم جمعیت در وسائل حمل و نقل عمومی در 

ساعات پیش از آغاز محدودیت نمی شود؟!
برخی کارشناس��ان می گویند ای��ن محدودیت 
سنخیتی با نوع زندگی ایرانی ندارد و به باور آنها 
دلیل موفقیت این طرح در کش��ورهای اروپایی 
مرتبط ب��ه زندگی ش��بانه مردمان این کش��ور 
اس��ت در حالی که در بسیاری از شهرهای ایران 
چنین زندگی ای معمول نیس��ت. در واقع کرونا 
ح��ق انتخابی به ش��هروندان نمی دهد که گمان 
کنیم پیش از ساعت2۱ کسی مبتال نشود. گروه 
دیگری از کارشناس��ان معتقدن��د اجرای چنین 
طرح��ی هر چند ش��اید بتوان��د در روند چرخه 
س��رایت تأثیر داشته باشد، اما با توجه به شرایط 
موج��ود ما نیاز به نوعی س��خت گیری داریم تا 
محدودیت س��اعتی ش��بانه. به ب��اور این عده از 

کارشناسان اعالم ساعت محدودیت چندان برای 
افرادی که به مهمانی ها و دید و بازدیدهایش��ان 
ادامه داده اند اهمیتی ندارد و حتی ش��اید باعث 

شود زمان این مهمانی ها را افزایش دهند.
از س��وی دیگر سیما س��ادات الری، سخنگوی 
وزارت بهداشت و درمان گفته است، »درخواست 
ما از هموطنان کش��ورمان این اس��ت که حتی 
االمکان از وس��ایل حمل و نقل عمومی استفاده 
نکنند.« او در حالی ش��هروندان را از استفاده از 
مترو و اتوبوس منع کرده که در طرح تازه ستاد 
ملی مقابله با کرونا استفاده از خودروی شخصی 
ممنوع ش��ده و توصیه های وزارت بهداشت برای 
شهروندان فاصله بس��یاری با واقعیت جاری در 

جامعه دارد.
شریف مطوف، کارشناس مدیریت بحران در این 
باره معتقد اس��ت: یک قانون ثاب��ت را نمی توان 
به همه ش��هرهای ایران تعمی��م داد، منع رفت 
و آمد از س��اعت 2۱ شاید در تهران و شهرهای 
بزرگ توجیه داش��ته باش��د، اما در شهری مثل 
یاس��وج چندان توجیهی ن��دارد و نمی تواند در 
مهار فراگیری مؤثر باش��د. به نظر می رس��د این 
محدودیت س��اعتی به نوعی ی��ک کپی برداری 
صرف از طرح اجرا ش��ده در ش��هرهای اروپایی 

است بی آن که به نوعی ایرانیزه شود.
وی افزود: نباید شهروندان را به نوعی از استفاده 
از خ��ودروی ش��خصی من��ع کرد و به س��مت 
استفاده از ناوگان حمل و نقل شهری سوق داد. 
این بالتکلیفی می تواند برای ش��هروندان آسیب 

زا باشد.
 در ای��ن میان به نظر می رس��د  ح��اال عالوه بر 
محدودیت های شغلی و بسته بودن جاده ها قرار 
اس��ت در رابطه با گشت و گذارهای درونشهری 
هم ممنوعیت هایی اعمال ش��ود. شهروندانی که 
برای س��فر ب��ا محدودیت روبرو ش��ده اند  برای 
دور زدن ای��ن محدودیت  حتم��اً خالقیتی بکار 

می بندند. 

 هماهنگی الزمه اجرا 
متاسفانه تاکنون عملکرد دولت نشان داده است 
که نتوانس��ته در زمینه حل مشکالت اقتصادی 
و معیش��تی مردم موفق عمل کند و سیاست ها 
و تدابی��ر دول��ت در ای��ن زمینه کارآم��د نبوده 
اس��ت. همچنی��ن دولت نقاط ضعف��ی همچون 
ک��م تحرک��ی، ناهماهنگی و ب��ی برنامگی را در 
کارنامه خود داش��ته تا آنجا ک��ه رئیس جمهور 
هن��گام گرانی بنزین از بی خبری از آن س��خن 

می گوید. 
ح��اال در ش��رایطی ک��ه کرون��ا پی��ش آمده و 
برنامه های��ی برای مقابله با آن ریخته می ش��ود 
این نقاط ضعف بیش از هر زمان بیشتر به چشم 
م��ردم می آید چرا ک��ه جان آنه��ا در این میان 
مط��رح و در بس��یاری از مواردی ب��ی اعتمادی 
مردم منجر می ش��ود که بس��یاری از این گونه 
طرح های��ی که نیاز به هماهنگی با مردم دارد به 

خوبی به اجرا در نیاید. 
در این میان  بس��یاری بر این باورند که اگر این 
هماهنگی میان دستگاهها و مردم وجود نداشته 
باشد در غیر این صورت این تصمیمات نیز مانند 
دیگر تصمیمات موفقیت چندانی حاصل نخواهد 

کرد. 
حس��ین گودرزی عض��و کمیس��یون اجتماعی 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفتگو با خبرنگار 
سیاس��ت روز در این ب��اره گفت: پیش از اجرای 
ای��ن محدودیت ها قض��اوت در م��ورد انجام آن 
س��خت است اما همیشه میان نوشته و دستور و 

اجرای آن فاصله است و همیشه در میدان عمل 
مشکالتی پیش می آید. 

وی با تاکید بر اینکه اجرای این مقررات نیازمند 
یک توافق همگانی است،افزود: مردم بایستی به 
ش��کل واقعی نیاز به اجرای ای��ن موارد را درک 
کنن��د و با دولت همراهی داش��ته باش��ند و اگر 
این توافق نباشد فشار بر مردم بیشتر می شود و 

کنترل بیماری هم سخت تر خواهد بود. 
نماینده مردم لرستان در پاسخ به وجود تناقضات 
اجرای این طرح اظهار داش��ت: در حقیقت این 
تصمیمات توس��ط قرارگاه کرونا گرفته ش��ده و 
حتماً پیش از این کارشناس��ی و مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت و برای این تناقضات فکری ش��ده 
اس��ت. اما نمی توان مانع از تردد هیچ وسیله ای 
شد چرا که ممکن است شرایط اضطراری ایجاب 

کند که شخص از خودرو استفاده کند. 
وی گفت: وقتی تصمیمی گرفته می ش��ود حتماً 
عقالنیت و اس��تثنائاتی پشت آن وجود دارد اما 
قانون یک بعد اجرایی و یک بعد آموزش��ی دارد 
این به آن معناس��ت که اگ��ر از منظر اجتماعی 
ب��ه آن ن��گاه کنی��م خواهی��م دید ک��ه چنین 
محدودیت های��ی پیام افزایش حساس��یت را به 
مردم انتق��ال می دهد تا بدانن��د خطر بیماری 

جدی است.
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت: امکان 
قف��ل کردن جامعه وجود ن��دارد و نمی توان آن 

را اجرایی کرد.
از س��وی دیگر مهدی ش��ریفیان نماینده مردم 
تهران ، ری ، شمیرانات و اسالمشهر در گفتگو با 
سیاس��ت روز در خصوص محدودیت های جدید 
کرونایی که از امروز ش��نبه اعمال خواهد ش��د 
اظه��ار داش��ت: در این زمینه چن��د وجه وجود 
دارد ک��ه بای��د در نظر گرفته ش��ود. یک طرف 
این موضوع کارشناس��انی هس��تند که در ستاد 
ملی کرونا و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی به هر حال به این جمع بندی رسیده اند 
که ایجاد ای��ن محدودیت ها می تواند به نتایجی 
برس��د ک��ه بر کاهش آم��ار ابتال اثر گذاش��ته و 
میزان فوتی های روزانه را کاهش دهد و از طرف 
دیگر فرصتی برای جلوگیری از فرسایش کادر با 

ارزش درمانی کشور ایجاد کند. 
وی اف��زود: وج��ه دیگ��ر این تصمیم��ات مردم 
هس��تند. مردم تاثیر بس��یار زیادی ب��ر موفق یا 
ناموفق بودن هر طرح و برنامه ای در هر زمینه ای 
دارند. همواره امید بر این است که مردم حداکثر 
هم��کاری و همراهی با دس��تورالعمل ها را مثل 
همیش��ه با مس��ئوالن و با یکدیگر داشته باشند 
تا از این موقعیت س��خت و ش��دت میزان ابتال 

عبور کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته دولت هم در این میان 
وظایفی مثل ایجاد بس��ترهای الزم و زمینه های 
م��ورد نیاز حمایت��ی بر عهده دارد ک��ه نباید از 

آنها غفلت ش��ود و با توجه الزم و کافی به همه 
جنبه های طرح محدودیت ها انش��اءاهلل به زودی 

شاهد فروکش کردن میزان ابتال باشیم.
عض��و کمیس��یون اجتماعی مجل��س همچنین 
در خص��وص عل��ت لغو محدودیته��ای کرونایی 
روز چهارش��نبه خاطرنش��ان کرد: بنظرم باید از 
مس��ئوالن تصمیم گیر در این باره س��وال شود 
و تصور من بر این اس��ت که احتماال دالیل قانع 

کننده ای برای این اقدام داشته اند. 
ش��ریفیان تصریح کرد، البته بای��د تاکید کنیم 
که در ش��رایط خطرناک فعلی ک��ه روزانه جان 
بیش از ۴۷۰ نفر از مردم توس��ط بیماری ناشی 
از ای��ن ویروس منحوس کرونا گرفته می ش��ود، 
ه��ر تصمیمی باید ب��ا دقت کامل و ب��ا در نظر 
گرفتن همه سناریوهای احتمالی گرفته شود تا 
میزان مخاطره و ریسک کاهش پیدا کند و برابر 
تأکیدات رهب��ر معظم انق��الب و نحوه عملکرد 
خود ایش��ان در رابطه با رعایت دستورالعمل ها، 
همه ما وظیفه داریم برای رهایی از شرایط فعلی 
دقت بیشتری به خرج دهیم و مراقبت کامل تری 

به عمل آوریم.
ح��اال باید منتظر ماند دو هفت��ه دیگر می تواند 
نش��ان دهد که آیا دولت در این زمینه عملکرد 
مناسبی داشته است یا این محدودیتها نیز مانند 
دیگر محدویتهای گذش��ته گره کور کرونا را باز 

نخواهد کرد. 

امام صادق )ع(: نیکوکاری روزی را زیاد می  کند.

گزارش

 صاحب  امتياز: علي  یوسف پور 
 مدير مسئول: محمد پیرعلي

 سردبير: محمد صفري 
 دبير شورای سياست گذاری: حسن اختری 

  
 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک ۱۶  تلفن: ۶-۸۸۰۱۳۸۷۰  نمابر: ۸۸۰۰۷۵۷۵  

 كدپستي: ۱۴۳۸۶۳۴۸۷۱  شاپا: ۳۹۴۷ - 2۰۰۸ 
 سازمان آگهي ها: ۸۸۰۰۶۶۸۸ 

 چاپ: کارگر ۶۶۸۱۷۳۱۶ 

@siasatrooz

مزایده عمومى(اجاره غرفه هاى سازمان)

مهدى نفر رئیس سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى شهریار

دوم
ت 
نوب

سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى شهریار در نظر دارد نسبت به اجاره موارد مشروحه در جدول ذیل به مدت یک سال طبق مجوز شوراى سازمان 
به شماره 99/3/19/10255مورخ 99/5/21از طریق مزایده عمومى و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى واجد صالحیت اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مربوط به مدت 10 روز کارى از تاریخ درج آخرین آگهى منتشر شده به نشانى شهریار بلوار رزمندگان اسالمى ، 
سازمان سیما، منظر و فضاى سبز شهردارى شهریار واحد امور مالى مراجعه نمایند.

شرایط:
1-  متقاضیان مى بایست بابت خرید هر یک از اسناد مزایده مبلغ1/000/000ریال به شماره حساب 1002235379612بانک شهر شعبه شهریار واریز نماید پرداخت با کارت بانکى 

در محل سازمان نیز میسر مى باشد.
2- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مشخصات هر مکان در اسناد مزایده درج گردیده است.

3- سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نخواهد شد.
4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار داست.

5- هزینه درج آگهى و کارشناسى انجام شده برعهده برنده مزایده مى باشد.
6- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادات تا پایان ساعات ادارى مورخ 99/9/11 و بازگشایى پاکت ها مورخ 99/9/13 خواهد بود.

7- براى هر واحد مندرج در جدول مزایده به صورت مجزا برگزار خواهد شد
لیست موارد مزایده سازمان سیما ، منظر و فضاى سبز شهرى شهردارى شهریار 

به نام/ شرح مورد اجارهردیف  متراژ 
مترمربع

کارشناسى  پایه 
به ریال

به  سالیانه  اجاره 
ریال

در  شرکت  مبلغ 
مزایده به ریال

3375/000/000900/000/00045/000/000غرفه گل فروشى واقع در خیابان ولى عصر (عج) پارك کودك1

23,77/000/00084/000/0004/200/000واحد تجارى شماره 1 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)2

24,97/000/00084/000/0004/200/000واحد تجارى شماره 2 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)3

24,97/000/00084/000/0004/200/000واحد تجارى شماره 4 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)4

24,97/000/00084/000/0004/200/000واحد تجارى شماره 5 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)5

24,97/000/00084/000/0004/200/000واحد تجارى شماره 8 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)6

24,97/000/00084/000/0004/200/000واحد تجارى شماره 9 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)7

24,97/000/00084/000/0004/200/000واحد تجارى شماره 10 واقع در تقاطع بلوار امیر کبیر و شهیدان مداحى ( روبروى فرهنگسراى الغدیر امیریه)8

آیامحدودیتهایکروناییدرعملاجرامیشود؟

امروزروزآغازمحدودیتها

mafi.katayoon@gmail.com

كتايون مافی


