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شیوع ویروس کرونا یک ابزار مناسب تشخیص 
و تعیین دوست از دشمن برای ایران است. در 
ش��رایطی که دنیا را ویروس کرونا فراگرفته و 
تاکنون نزدیک به 3 میلیون نفر را مبتال کرده و 
حدود 200 هزار نفر نیز جان خود را از بیماری 
کرونا از دس��ت دادهاند، نش��انههای دوستی و 
دشمنی در میان کش��ورهای دنیا نیز پررنگتر 
شده است. ویروس کرونا حتی تراز انسانیت را 
نیز جابجا کرده و باعث گشته تا عیار انسانیت 
نمایانتر ش��ود. بدیهی و روشن است که هر جا 
نشان از کمک، یاری و همدردی میان کشورها 
و مردم��ان آن دیده ش��ود، حلقهه��ای زنجیر 
انسانیت و میان آنها مستحکمتر است و هر جا 
از س��وی برخی کشورها و مردمان آن دشمنی 
و خصومت با دیگران ، آن هم در این ش��رایط 
بحرانی به خاطر ش��یوع وی��روس کرونا دیده 
شود، س��قوط انس��انیت و افول نوعدوستی را 
نشان میدهد. جمهوری اسالمی ایران پیش از 
کرونا نیز دشمنان زیادی داشته است و زیادی 
دش��من، نه به خاطر حقانیت دشمنان بلکه به 
خاطر باطل بودن بودن آنها اس��ت، که همواره 
در ط��ول تاریخ نیز جبه��ه باطل از جبهه حق 
بیشتر بوده است. اکنون هم که کووید 19 همه 
کشورهای دنیا را تس��خیر کرده و یک بحران 
جهانی را شکل داده داده است، نمود دشمنان 
نیز بیش��تر گش��ته و باعث ش��ده تا دوست و 

دشمن، خود را بیشتر نشان دهند.
این اتفاق باید باعث ش��ود تا نوع سیاستی که 
جمهوری اس��المی ایران هم در دوران ویروس 
کرونا و هم پس از فرونشست این بحران اعمال 
میکن��د، به یک تجدید نظر ج��دی در عرصه 
دیپلماس��ی تبدیل شود. رویکرد سیاسی ایران 
به خاطر وجود توافق هستهای تاکنون به سوی 
غرب بوده اس��ت اما اکنون باید به این نتیجه 
رسید که در این شرایط بحرانی، که حتی باعث 
نشد تحریمهای اقتصادی یکجانبه و غیر قانونی 
آمریکا علیه ایران برچیده ش��ود و کش��ورهای 
همسو با آمریکا نیز با دنباله روی از سیاستهای 
ایاالت متحده به تحریمه��ای خود علیه ایران 
ادامه میدهند، این کشور از سپهر سیاسی ایران 
کنار گذاشته شده و شرق را بیشتر ببیند و در 
معادالت خود اهمیت بیش��تری به کشورهای 
شرقی دهد. البته مهمتر از این تغییر رویکرد، 
اتکا به درون و ظرفیتهای داخلی است، با وجود 
منابع و امکاناتی که در داخل کشور وجود دارد 
و اکنون بسیاری از آنها نمایان شده و به قدرت 
و توان داخلی پی برده اس��ت، اولویت آن است 
که روی پای خود بایستد تا از چنبره وابستگی 
رهای��ی یابد. غرب بارها امتح��ان خود را پس 
داده است و غیر قابل اعتماد بودن خود را ثابت 
کرده است،مردم و مسئولین نیز به این نتیجه 
رس��یده اند که عالوه بر متکی ب��ودن به توان 
داخلی، باید آینده روابط سیاس��ی و اقتصادی 
خود را تغییر دهند. کشورهای بسیاری در دنیا 
وج��ود دارد که برای گس��ترش روابط با ایران 
اش��تیاق دارند، کشورهای آس��یایی، آمریکای 
جنوبی و ق��اره آفریقا جایگزینهای مناس��بی 
برای کش��ورهای غرب��ی هس��تند. مهمترین

تشخیص و تعیین 
دوست از دشمن 

ادامه صفحه 2

خ���ب���ر

سرمقاله

سیاوش کاویانی

معاون دفاع زیستی سپاه:

بیمارستان های سپاه همچنان آماده خدمت
 به بیماران کرونایی است

سردار عبداللهی گفت: در صورت نیاز، آن بخش هایی از بیمارستان های سپاه که به کارویژه قبلی خود 
در زمان پیش از کرونا برگش��ته اند، مجدداًٌ برای تبدیل شدن به بخش کرونایی حاضر و آماده هستند. 
س��ردار احمد عبداللهی معاون سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در گفت وگویی با بیان اینکه علت افزایش آمار ابتال به کرونا به واسطه اجرای مرحله دوم غربالگری در 
کشور است، گفت: در غربالگری دوم دقیقاً نفرات مشکوک به ابتال به کرونا مورد بررسی قرار می گیرند 
و رصد می ش��وند. وی با یادآوری اینکه در مرحله اول غربالگری همه افراد جامعه مورد بررس��ی قرار 
می گرفتند و در آن ش��رایط، آمار شناس��ایی صحیح مبتالیان به کرونا کمتر بود، افزود: در مرحله دوم 
غربالگری تمامی افراد مش��کوک و کس��انی که در خانواده آن ها یک نفر کرونایی وجود داش��ته است، 
مورد بررس��ی قرار می گیرند. معاون سالمت، آموزش پزش��کی و دفاع زیستی سپاه ادامه داد: با وجود 
آنکه به دلیل اجرای مرحله دوم طرح غربالگری، آمار مبتالیان به کرونا نسبت به یک ماه گذشته باالتر 
رفته اس��ت، اما تعداد بیماران بستری و آی سی یو همچنان نس��بت به فروردین و اردیبهشت در حال 

کاهش است.
س��ردار عبداللهی خاطرنشان کرد: افزایش امکانات تشخیصی و همچنین افزایش تعداد آزمایشگاه ها و 

مراکز درمانی مجهز پی سی آر، یکی از دالیل افزایش آمار مبتالیان به کرونا در کشور است.
وی همچنین با اعالم اینکه مراکز درمانی س��پاه همچنان در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد، گفت: 
به دلیل اینکه درصد بیماران بستری کرونا در کشور کمتر شده است، مراجعات در زمینه این بیماری 

هم به بیمارستان های سپاه کاهش پیدا کرده است.
معاون سالمت، آموزش پزشکی و دفاع زیستی سپاه در پایان عنوان کرد: در صورت نیاز، آن بخش هایی 
از بیمارستان های سپاه که به کارویژه قبلی خود در زمان پیش از کرونا برگشته اند، مجدداً برای تبدیل 

شدن به بخش کرونایی حاضر و آماده هستند، اما در حال حاضر چنین نیازی وجود ندارد.
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شرکت آب و فاضالب 
جنوبغربى استان تهران 

شرکت  آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران به نمایندگى از آب و فاضالب استان تهران در 
نظر دارد مناقصه مطابق با جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)  
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزارى  مراحل  کلیه   . نماید  برگزار 
به  (ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایى  و  گران  مناقصه 
آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند . 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99.03.18 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10:00مورخ  99.03.18  الى 99.03.21 ساعت 
19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات  : ساعت 14  تاریخ 99.04.03
زمان بازگشایى کلیه  پاکات  : از ساعت9 صبح تاریخ 99.04.04 (در ذیحسابى آبفاى استان تهران) 

مى باشد. 
مدت پیمان : شش ماه شمسى مى باشد . 

مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
(ره)  امام خمینى  بلوار   ، واوان  ، شهرك  ، کیلومتر 22 جاده ساوه  : آدرس- تهران  پاکات  ارائه  و 
پستى:  کد  به  -دبیرخانه  تهران  استان  جنوبغربى  آبفاى  ستادى  حوزه  انتظامى  نیروى  روبروى 

3317869371 تلفن:02156172595 داخلى 136
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 02141934

دفتر ثبت نام : 88969737  .
ارائه اصل گواهى  و  دارا بودن رتبه 5 رشته آب و سابقه کارهاى مشابه و ثبت در سامانه ساجار 
نامه صالحیت ایمنى صادره از وزارت کار و رفاه و امور اجتماعى براى کلیه شرکت کنندگان الزامى 

مى باشد. 

http://iets.mporg.ir : سایت ملى مناقصات
swest.tpww.ir : سایت آبفاى جنوب غربى استان تهران

www.nww.ir : سایت مهندسى کشور

شماره فراخوان موضوع مناقصه ردیف 
مبلغ برآورد اولیه
( ریال )  

تضمین   مبلغ 
(ریال ) 
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تهیه لوله و اجراى عملیات 
آب  توزیع  شبکه  اصالح 
پوشش  تحت  شهرهاى 
فاضالب  و  آب  شرکت 
به  تهران  استان  جنوبغربى 
اجراى  و  لوازم  تهیه  همراه 
انشعابات آب (بخش اول)

 209905013900001428,082,606,8651,404,140,000

8 8 0 0 6 6 7 7

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

چرا اصالحات ورود زودهنگام خود را به انتخابات ریاست جمهوری آشکار کرد؟

تشکر ترامپ از مشت آهنین گارد ملی
سرکوب تنها گزینه دولتمردان آمریکا در برابر اعتراضات ضد نژاد پرستی است 

2

روحانی: 

دولت به عهد خود در مبارزه با فقر 
مطلق پایبند است

قالیباف:

آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت 
حمله تروریستی به مجلس بودند
2


