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قــرار دادن بــر ســر دو راهی و ناگزیر ســاختن 
بــرای انتخاب یکی از آنهــا در حالی که مولفه ها 
و تعریف هــای صورت گرفتــه در قبال آنها چنان 
است که مخاطب جز انتخاب راه مورد نظر طراح 
مسئله راهی ندارد، از مولفه ها و راهکارهایی است 
که همواره از ســوی قدرت های بزرگ علیه سایر 
کشــورها اجرا شده اســت. نمود عینی این رفتار 
را در عملکرد امریکا در قبال جمهوری اســامی 
ایران در طول 4 دهه گذشــته می توان مشاهده 
کــرد. در حالی امریکایی ها پیش از این از دوگانه 
ســازی  توافق یا جنگ، توافق یا فشار حداکثری 
استفاده می کردند که طی روزهای اخیر این کلید 
واژه ها جای خود را به ادبیات جدیدی داده اند که 
در قالب انتخاب میان انزوا و یا رابطه با روســیه، 
منفعت اقتصادی برجام یا فروش پهپاد به روسیه، 
توافق اســتمرار فشــارها نمود پیدا کرده اســت 
چنانکه افــرادی مانند رابرت مالی نماینده آمریکا 
در مذاکرات، جیک ســالیوان مشاور امنیت ملی، 
جان کربی و... بارها این کلمات را تکرار کرده اند. 
این ادبیات گفتاری در حالی از سوی آمریکایی ها 
صــورت می گیرد که در بــاب آن چند نکته قابل 
توجه اســت نخســت آنکه ادعای گزینه نظامی 
که زمانی در برابر گزینه توافق مطرح می شــود 
امروز در کلید واژگان آمریکایی ها کم رنگ شــده 
چنانکه بایدن نیز در سفر به سرزمین های اشغالی 
دیپلماســی را اولویت و گزینــه نظامی را آخرین 
گزینه عنوان نمود. نکته مهم آن اســت که توان 
دفاعی و نظامی ایران اکنون به نقطه ای رســیده 
اســت که نه تنها خنثی کننــده ادعاهای نظامی 
علیه کشــور شده است بلکه مقامات ارشد نظامی 
و سیاسی آمریکایی رسما به این توان اذعان و در 
باب ابراز نگرانی می کنند چنانکه آســتین وزیر 
دفــاع آمریکا این توان را هــراس انگیز می نامد. 
نکته مهــم آنکه غرب که زمانی ادعا داشــت که 
ایران در ورای تحریم ها گرفتار و زمین گیر شــده 
است و تحریم ها بر آن اثر کرده است امروز رسما 
از روابط نظامی ایران و روسیه و انچه فروش پهپاد 
ایرانی به مســکو می نامد ابــراز نگرانی می کند. 
هر چند کــه مقامات ایرانی این فروش را تکذیب 
کرده انــد اما به هر تقدیر مواضــع امریکایی ها در 
باب توان پهپادی ایران و همکاری آن با روســیه، 
نشانگر جایگاه جهانی توان دفاعی و ظرفیت هادی 
عظیم آن می باشــد که می تواند ایران را به جمع 

فروشندگان تسلیحات در جهان وارد سازد. 
دوم آنکه آمریکایی هــا در حالی دو راهی انزوا یا 
رابطه با روســیه را مطرح می سازند که نگاهی به 
سیاســت خارجی ایران در دولت سیزدهم بیانگر 
دیپلماسی پویا، جهان شمول و منطقه محور است 
که تمامی همسایگان ایران از شمال، غرب و شرق 
و حتی کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس 
را در بــر می گیرد. در همین حــال ایران در این 
مدت توانســته اســت عضو پیمان شانگهای شده 
و برای عضویت در اوراســیا و بریکس گام بردارد. 
نکته مهم آنکه این دیپلماســی حتی در غرب نیز 
صورت گرفته است که سفر اخیر وزیر امور خارجه 
به ایتالیا نمودی از این رویکرد است. بر این اساس 
می توان گفت که ادعای غرب برای محدود سازی 
مناسبات خارجی ایران با روسیه نوعی ادرس غلط 
دادن برای آنچه منزوی نشــان دادن ایران است، 
می باشد. نکته مهم آنکه رابطه با روسیه به عنوان 
یکی از قدرت های جهانی زمینه ساز ورود ایران به 
بازارهای اسیای مرکزی و قفقاز، شانگهای، اوراسیا 
و بریکس است که ظرفیت های اقتصادی عظیمی 
برای ایران به همراه خواهد داشت. مسئله اساسی 
آن اســت که نسبت دادن روابط ایران با روسیه به 
عنوان نشــانه انزوای ایران عینا در باب روسیه نیز 
مطرح می شود چنانکه سخنگوی کاخ سفید عنوان 
می کند که ســفر پوتین به تهران نشــانگر انزوای 
مسکو است. این سخنان در یک جمله قابل تعریف 
است و آن خودبرتر پنداری غرب است که بر اساس 
آن چنان تصور می کنند که جهان یعنی آمریکا و 
سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه و زمانی 
کشــورها دارای رابطه جهانی خوانده می شوند که 
با این کشــورها رابطه داشته باشند. این خودبرتر 
پنداری کــه برگرفته از نظام تک قطبی در جهان 
اســت در حالی همچنان در تصویر ذهنی برخی 
سران غرب ادامه دارد که بحران اوکراین و گرفتار 
شــدن اروپا و آمریکا در چالشهای اقتصادی نشان 
داد که این کشورها دیگر محور جهان نمی باشند 
و نظام چند جانبه گرایی با کشورهای مستقل در 
حال شــکل گرفتن اســت که جمهوری اسامی 
نیز بخشی از آن ســاختار است چنانکه بایدن در 
نشســت ریاض رســما عنوان می کند آمریکا در 
منطقه می ماند تا از گسترش حضور چین، روسیه 

و ایران در خاورمیانه جلوگیری نماید.

بازی تکراری با واژه های جدید

سرلشکر باقری:

 جرئت خیال پردازی 
 تهاجم به ایران را هم 
از مخیله دشمنان محو می کنیم
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دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کردسرمقاله
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قاسم  غفوری

شهردار تهران:

 ۳ هزار و ۳۵۰ دستگاه اتوبوس 
به حمل ونقل عمومی اضافه خواهد شد

شهردار تهران گفت: در تاش هستیم تا جایگاه های حمل و نقل عمومی بین شهری را به 
خارج از محدوده شهری منتقل کنیم و در اقدامی دیگر ۳ هزار و ۳۵۰ دستگاه اتوبوس به 

حمل و نقل عمومی اضافه خواهد شد.
 به گزارش فارس، علیرضا زاکانی شــهردار تهران در جمع دانشجویان و بسیجیان شرکت 
کننده در دوره اســام ناب که امروز در آبعلی تهران آغاز شــد، اظهار کرد: پایه و اساس 
انقاب اســامی مردم هستند و همین باعث شده اســت که اثرات این انقاب اسامی را 
در سراســر جهان و منطقه مشاهده شود و پس از 4۳ سال، انقاب اسامی ایران در برابر 
دشــمنان با پشــتوانه مردم و درایت مقام معظم رهبری، پیروز اســت. وی گفت: نه تنها 
بسیج دانشجویی بلکه باید همه تاش کنند تا به انقاب اسامی و نظام مقدس جمهوری 
اســامی ایران ضربه ای وارد نشود، زیرا دشمن دنبال ناامیدی در مردم به ویژه قشر جوان 

و به خصوص دانشجویان است .
شهردار تهران به زیر ســاخت ها و مشکات شهر تهران اشاره و تصریح کرد: برای ساخت 
تهران ایده آل و باب دل مردم، حدود ۲۰ ســال زمان نیاز اســت اما تمام تاش خود را 
خواهیم کرد تا کمتر از ۱۰ ســال تهرانی ایده آل داشــته باشیم و زیر ساخت و مشکات 
پایتخت را حل کنیم. وی با بیان اینکه با اقدامات موثر، ۸ درصد مرگ و میر در تصادفات 
تهران کاهش پیدا کرده اســت، ادامه داد: تهران با خطرات حوادث طبیعی روبرو است که 
اصلی ترین این حوادث زلزله و ســیل است که مطالعات کارشناسی برای مقابله با حوادث 

طبیعی در حال انجام می باشد.
شــهردار تهران با اشــاره به این که با تاش شبانه روزی موفق شــدیم ثبات مالی داشته 
باشــیم، عنوان کرد: قبل از من ثبات مالی در شهرداری تهران معنایی نداشت و شهرداری 
توان پرداخت حقوق کارکنان خود که تعداد آن ها از تعداد پســت های مســئولیتی بسیار 
زیاد بود، را نداشــت، اما با تمام مشکات فراوانی که پیش رو بود و تاش های زیاد، موفق 
شدیم ثبات مالی در شهرداری داشته باشیم و به جرات می توان گفت در شهرداری تهران 

با کمترین مشکات مالی روبرو هستیم.
این مقام مســؤول با اشاره به اینکه به جای ۱۲۰ حساب، یک حساب واحد در شهرداری 
تهران راه اندازی کردیم، اضافه کرد: بعد از ۱۰ روز کاری ثبات مالی داشــتیم و در ســال 
گذشــته، موفق شــدیم ۳/۹۳ درصد اعتبار را محقق کنیم که به غیر از سال ۱۳۹۵ که با 

کمک اعتبارات بانکی بوده، در ۱۰ سال گذشته، یک رکورد محسوب می شود.
زاکانی اظهار کرد: در سال جاری هم پیش بینی خوبی برای بودجه شهرداری تهران دیده 
شــده، به طوری که سه برابر ســال قبل خواهد بود و تمام سعی خود را خواهیم که تمام 

بودجه را در رفاه حال شهروندان هزینه شود.
شــهردار تهران به برنامه های ســال جاری برای حمل و نقل عمومی اشاره و ادامه داد: در 
گام نخست در تاش هستیم تا جایگاه های حمل و نقل عمومی بین شهری را به خارج از 
محدوده شــهری منتقل کنیم و در اقدام بعدی، ۳ هزار و ۳۵۰ دستگاه اتوبوس به حمل و 

نقل عمومی اضافه خواهد شد.
وی خاطر نشــان کرد: در حال حاضر ۳۳۵ ایســتگاه مترو در تهران وجود دارد که ۱4۳ 

ایستگاه آن فعال است و تا پنج سال آینده تمامی ایستگاه ها فعال خواهند شد. 
زاکانی اضافه کرد: ۹۰ کان پروژه در شــهر تهران تعریف شده است و در سال جاری نیز 

4۸۵ پروژه که یا نیمه تمام هستند و به اتمام خواهد رسید و یا افتتاح خواهند شد.
شــهردار تهران به دیگر اقدامات اشــاره و گفت: ۳۵۳ هیأت امنا در محله های مختلف با 
حضور ائمه جماعات، بزرگ ترهای محل، بانوان، دانشــجویان، ورزشکاران و غیره تشکیل 
خواهد شــد تا مشکات محات را شناسایی و در رفع مشکات به شهرداری کمک کنند.
وی به موضوع ماده ۱۰۰ و اعتراضات مردمی اشــاره و افزود: در حال حاضر ۵۷ درصد از 
احکام ماده ۱۰۰، به نفع مردم اســت و شــهرداری تهران در راستای خدمت به هموطنان 

تاش خواهد کرد.

 افزایش ۶ برابری
مبتالیان سرپایی کرونا

صفحه 2

از تولید تا توقیف 
سریال جیران
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آگهي مزايده عمومي شماره 9 / 1 /401  

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین« 

ت اول
نوب

شرکت آب و فاضالب استان قزوين در نظر دارد لوله های جدار چاه های متروکه تامین آب شرب به  متراژ  حدود ی 6500 متر در قطرهای 12 
و 14 اينچ را با میانگین وزن هر متر 45 کیلوگرم که در مجموع حدود 250 تن تخمین زده می شود را با حداقل قیمت پايه هر کیلوگرم لوله خارج شده از 
چاه،  به مبلغ 55.000 ريال به فروش رساند، لذا با عنایت به اینکه تامین جرثقیل، تجهیزات، هزینه های کارگری، برشکاری و سایر هزینه های مرتبط با خارج 
کردن لوله ها ی جدارچاهی از چاه های متروکه، بارگیری،حمل، جابجایی، تخلیه و باسکول لوله ها نیز بر عهده برنده مزایده می باشد، لذا از کلیه اشخاص حقیقي 
و حقوقي که تمایل به شرکت در مزایده مذکور با شرایط صدراالشاره را دارند دعوت مي گردد، بمنظور کسب اطالعات بیشتر و خرید اسناد مزایده در ساعات 
اداری روزهای غیر تعطیل از مورخه  1401/05/01 لغایت 1401/05/08 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 800.000 ریال به حساب شماره 0107084530009  با 
شماره شبای IR820170000000107084530009 بانک ملی شعبه قزوین بنام شرکت آب و فاضالب استان قزوین به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند 
و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا ساعت 9 مورخه 05/19 /1401 به واحد دبیرخانه این شرکت واقع در قزوین- چهار راه ولیعصر»عج«- ابتداي بلوار آیت ا... 
خامنه اي- کوچه گلستان پنجم-شماره 4 ارائه نمایند. ضمنًا زمان بازگشایی پیشنهادات از ساعت 11 مورخه 19 / 05 /1401 در محل سالن جلسات ساختمان 
ستاد ولیعصر می باشد. شایان ذکر است به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در آگهی مزایده واصل شود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.                                                                                              
ساير موارد :

1- در مقابل فروش موضوع مزایده، وجه آن نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و هزینه های انتشار آگهی و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار 
)برنده/ برندگان مزایده( می باشد.

2ـ نوع تضمین شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد: 
الف( رسید بانکي واریز وجه مزبور به حساب شماره 0107084530009  و به شماره شباي  IR820170000000107084530009 بانک ملی شعبه قزوین بنام شرکت 

آب و فاضالب استان قزوین
ب( چک تضمین شده بانکي به نفع دستگاه مزایده گزار.

ج( ضمانت نامه بانکی به نفع دستگاه مزایده گزار.
3ـ مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه می باشد .

4ـ نشانی مزایده گزار : قزوین، چهارراه ولیعصر»عج«، ابتداي بلوار آیت ا... خامنه اي، کوچه گلستان پنجم، شماره 4 . 
5ـ محل دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادات: نشانی مزایده گزار.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/01     تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/05/02
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آب به سختی به دست می آيد به راحتی از دست ندهیم!

جمعه  های کار تالش به استان مرکزی رسید 

رئیسی: واردات 
محصوالتی که نمونه 

داخلی دارد ممنوع

رئیس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه در طرح دارویار کسانی که هیچ 
بیمه ای نداشــتند، به شکل رایگان بیمه شدند، گفت: ارز ترجیحی ۳۰۰ 

قلم داروی خارجی بدون تغییر مانده است.
بهرام دارایی در گفتگوی تلفنی با خبر ۲۱ رســانه ملی با بیان اینکه در 
طــرح دارویار دولت عاوه بر این که پرداختی مردم را ثابت نگه داشــته 
و در بعضی موارد کاهش داده، پوشــش بیمه بیشتری را هم برای داروها 
اعمال کرده اســت، گفت: یک هفته پــس از اجرای طرح دارویار، اکنون 

یارانه دارویی مستقیم به دست بیماران می رسد.
رئیس ســازمان غذا و دارو در پاســخ به این ســوال که طرح دارویار در 
این یــک هفته چقدر موفقیت آمیــز بوده و چه میزان پاســخگوی نیاز 
بیماران بوده اســت، تصریح کرد: قریب یک هفته از اجرای طرح دارویار 
توســط وزارت بهداشت می گذرد و بر اســاس مصوبه مجلس برای سال 
۱4۰۱، ما ارزی را که به ماده مؤثره داروهای تولید داخل می دادیم اینجا 
مستقیماً به بیمه ها پرداخت کردیم تا به مصرف کننده واقعی یعنی مردم 
اختصاص پیدا کند. وی با بیان اینکه در این طرح ما فعًا هیچ قیمتی از 
داروهای بدون نیاز به نســخه او تی سی را تغییر ندادیم که شامل ۲۰۰ 
قلم می شود، افزود: ارز داروهای وارداتی، تجهیزات پزشکی و ملزومات، و 

شیرخشک همچنان ادامه دارد.
دارایی با بیان اینکه ارز ترجیحــی ۳۰۰ قلم داروی خارجی بدون تغییر 
مانــده، تصریح کرد: یکی از نتایج ملمــوس این طرح و پیش درآمدهای 
این طرح، شش میلیون بیمه شده رایگان بوده که در ابتدا باید این اتفاق 

می افتاد تا ما وارد این مرحله می شدیم.
رئیس ســازمان غــذا و دارو با بیان اینکه در این طرح کســانی که هیچ 
بیمه ای نداشــتند، به شکل رایگان بیمه شــدند، تصریح کرد: همچنین 
آنهایی که وسع و استعداد این را دارند که بتوانند مبلغ بیمه خودشان را 

پرداخت کنند به مدت سه ماه، آنها هم رایگان بیمه می شوند.
وی کنترل نوســانات و تکانه های ارزی در حوزه داروی تولید داخل را از 
محســنات این طرح دانســت و افزود: در این طرح جلوی کاهش ذخایر 
راهبــردی دارو که در چند ماه اخیر رو به افزایش بود گرفته می شــود و 
انشــااهلل به زودی آن ۳۰ درصد کمبودهایی که به واسطه داروهای تولید 
داخل داشتیم در یکی دو ماه آینده برطرف شود. دارایی افزود: ما منتظر 
افزایش صادرات دارو هســتیم زیرا از این پــس با افزایش تولید داخل و 

کاهش قاچاق معکوس دارو، کمبودهای دارویی، جبران می شود.
رئیس ســازمان غذا و دارو یکی از مهمترین مزایای این طرح را پوشش 
بیمه ای ۱۱۹ قلم داروی او تی سی )بدون نسخه( بود که قبًا وارد فهرست 
بیمه نشــده بودند، ذکر کرد و افزود: مسکن های پرمصرف، داروهای ضد 
حساسیت و مهمتر از این، پوشش بیمه ای ۳۶۶ قلم داروی ضروری برای 
بیماران مزمــن مثل بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های مربوط به 
دیابــت که در این طرح برای اولین بار بیمه شــدند. وی گفت: در طرح 
دارویار ســطح پایه قیمت پرداخت بیمه را برای داروها هم افزایش دادیم 
به طــوری که حتی بیماران در بعضی از موارد مبلغ کمتری نســبت به 

سابق برای دارو می پردازند.

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

بیمه رایگان افراد بدون بیمه در طرح دارویار 


