
 بسمه تعالي

  استاندار محترم آذربايجانغربي

 رياست محترم دانشگاه علوم پزشکي ارومیه

 اعضاي محترم ستاد مبارزه با كرونا استان

 با عرض سالم و احترام،

به استحضار عالي مي رساند امضا كنندگان ذیل، تعدادي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه نگراني شدید 

بحراني ابتالء و فوت ناشي از ویروس كرونا در استان و تك تك شهرستانهاي استان خود را از وضعيت 

اعالم نموده و از محضر آن مقامات عالي به عنوان یك شهروند با نگرش علمي بر موضوع، درخواستها و 

 پيشنهاداتي را محضر شریف معروض ميداریم.

تصميمات بسيار به موقع و قاطع كه حمایت  از ابتداي شيوع این ویروس در كشور و استان عزیزمان، با

مردم را نيز به دنبال داشت و همچنين با حضور پر رنگ مقامات مسئول استاني در رسانه هاي تاثير گذار و 

در پي آن رعایت آحاد مردم، اميدواري خوبي براي كنترل واگيري این ویروس ایجاد شد، بطوریكه هنوز  

م نوروز و سيزده بدر فراموش نشده است و مشاهده شد كه چقدر مردم از اجراي قاطع و بجاي قرنطينه ایا

 تصميم خوب ستاد حمایت كردند.

سوالي كه امروز مطرح هست، چرا به موازات حذف محدودیت هاي ایجاد شده اجتماعي و التهاب اوليه 

رهنگ سازي در ناشي از آن و همچنين عادي سازي روابط اجتماعي و كسب و كار و معيشتي مردم، كار ف

رعایت پروتكل هاي بهداشتي در رسانه ها و بخصوص توسط دست اندركاران ستاد مبارزه با كرونا و ایجاد 

تصميم ها و توصيه هاي جدید و متناسب با این رها سازي بطور مؤثر دیده نمي شود و بتدریج آثار مخرب 

وازین بهداشتي توسط قاطبه مردم و این بيماري از ذهن ها پاك مي شود؟ این امر موجب عدم رعایت م

 متاسفانه از دست رفتن جان شهروندان مي شود.

سوال دوم، چرا براي اجتماعات مردمي آزاد شده تصميمات جدي و قابل اجرا گرفته نمي شود  و چرا در 

ادارات و اصناف اجباري براي رعایت دقيق پروتكل ها نيست؟ اگر تصميماتي گرفته مي شود چرا به شكل 

عمومي رسانه اي نمي شود؟ ضمانت اجرایي چنين تصميماتي نيز باید مشخص شده و با عدم رعایت 



كنندگان برخورد جدي شود. اما در سطح شهر نه تاكيدهاي جدي دیده مي شود و نه برخورد هاي سلبي 

 مؤثر و كارگر.

د كرونا مثل سابق یاسوال سوم، چرا دیگر از پيشگامان عرصه سالمت و مسئولين خط مقدم مبارزه با 

 نمي شود. چرا كارهاي جهادي توليد ماسك دیگر رونق ندارد و چه روشي الزم هست مجددا رونق بيابند؟

سوال چهارم، چرا در استان ما ماسك استاندارد فقط به صورت بسيار محدود و بيشتر از ارزش واقعي 

 ریالي خود پيدا مي شود؟ 

هاب كاذب حتما ضروري است اما با چه سرعتي و با چه هزینه اي؟ بازگشت به شرایط اوليه بدور از الت

از دست دادن روزانه ده ها نفر از هم استاني ها  و زجر كشيدن صدها نفر از مبتالیان در بخش هاي آي سي 

یو  واقعا قابل تحمل نيست. باید چاره اي اندیشيد. چند هفته پياپي وضعيت قرمز در استان باید بشكند. با 

ت و تصميم هاي ستاد مي توان همانند ابتداي مسيرمبارزه با كرونا، رتبه كشوري استانمان را در این امر درای

 نشاءاهلل. ابهبود بخشيد و تبدیل به استان سالم شد 

از محضر عالي اعضاي ستاد استاني خواهشمند است براي هرگونه آزاد سازي اجتماعات برنامه هاي 

یژه اي نيز اتخاذ فرمایند. براي تهيه و توزیع ماسك با تعداد و قيمت مناسب و مراقبتي با ضمانت اجرایي و

دیگر اقالم الزم براي رعایت پروتكل هاي الزم تصميم هاي مقتضي اتخاذ فرمایند. براي افرادي هم كه 

بخاطر منافع مالي، جان هم وطنان خود را به خطر مي اندازند یا مسبب عدم رعایت این پروتكل ها مي 

شوند و سبب تشدید بحران مي شوند، تصميم هاي بازدارندگي مناسب و قانوني اتخاذ فرمایند و راه هاي 

 برخورد با آنها ترسيم و اجرایي شود.

كني این بيماري جان فرسا قطعاً جامعه علمي و دانشگاهي از هيچ تالشي و جهادي در زمينه مبارزه و ریشه

 هاي بهداشتي مي باشد.قمندانه در خدمت اجرایي نمودن بهترسياستو روح اندوه دریغ نخواهد كرد و عال

 

 اران صدیق نظام را از خداوند متعال خواهانيم.زتوفيق همه خدمتگ

 ت علمي دانشگاه این متن را تایيد و امضا كرده اند(ا)پنجاه نفر از اعضاي هي


