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این روزها در حالی بســیاری از کشورهای اروپایی با 
بحران انرژی مواجه شده اند که رسانه های غربی بویژه 
فارسی زبان خارج نشین طی روزهای اخیر در حوزه 
نفت و گاز گزارش ها و مطالبات متعددی با محوریت 
میزان صادرات انرژی توســط روســیه و رقابت آن با 
ایران در فروش نفت منتشــر کرده  و بر آن بوده اند 
تا به مخاطب چنان القا ســازند که روســیه در حال 
مصادره مشــتریان نفتی ایران است و خرید های روز 
افزون هند و چین را ســند این ادعا قرار داده اند. این 
رسانه ها چنان القا می کنند که گویی در عرصه انرژی 
جهان صرفا این دو کشــور حضور دارند و هیچ کشور 
دیگــری در بازار فروش نفت و گاز حضور ندارد و هر 
تحولی در این عرصه صرفا برگرفته از رقابت میان این 

دو کشور و البته برتری جویی مسکو است. 
در باب چرایی این رویکرد رســانه ای می توان گفت 
که هر چند غرب تمام ابزارهای رسانه ای و تبیلغاتی 
خود را به کار گرفته است تا کارآمدی ابزار تحریم را 
برای اعمال فشار و محدود سازی کشورها نشان دهد 
اما در عمل روند تحوالت نشــانگر توانایی کشــورها 
در شکســتن و بی اثر کردن تحریم هاست چنانکه بر 
اســاس گزارش های جهانهی منتشر شده جمهوری 
اسالمی توانسته است تحریم ها را دور زده و به میزان 
دلخواه نفت و گاز فروخته و منابع مالی حاصل از آن 
را نیز دریافــت نماید. در همین حال گزارش درآمد 
93 میلیارد یورویی روســیه از فروش انرژی آن هم 
به بهای روبل، ســندی دیگر بر شکست ابزار تحریم 
اســت. در این شــرایط می توان گفت که رسانه های 
بیگانه ماموریت دارند تا با القای فضای رقابتی میان 
ایران و روســیه اصل اساسی یعنی شکست سیاست 
تحریم را پنهان ســازند تا همچنان ابزاری در دست 

غرب علیه سایر کشورها باشد. 
غرب مدعــی توانایی برای ایجاد اجمــاع جهانی از 
جملــه در حوزه تحریم هــا و اقدامــات یک جانبه 
در قبال ســایر کشورهاست. بازگشــت ایران به باز 
جهانی انــرژی و اکنون نیز توان روســیه در یافتن 
بازار پیرامونــی و فراپیرامونی بیانگر ناتوانی غرب در 
اجماع ســازی است که سندی بر چند جانبه گرایی 
جدید در ساختار نظام بین الملل است. بر این اساس 
رسانه های بیگانه ماموریت دارند تا با دو قطبی سازی 
بازار انرژی میان ایران و روســیه، حقیقت بی تفاوتی 
جهانی به اجماع سازی جهانی غرب را پنهان کنند.

 نکتــه دیگــر آنکــه محدودیت های نفتــی اعمال 
شــده علیه ایران برگرفتــه از بدعهدی های برجامی 
طرف های غربی اســت چنانکه حتی مانــع از آزاد 
ســازی درامدهای نفتی ایران در کشورهای خریدار 
نفت ایران شــده اند که بدهی 7 میلیارد دالری کره 
جنوبی به ایران نمودی از این وضعیت است. آمریکا 
و تروئیــکای اروپایــی در حالی تاکنــون از اجرای 
تعهدات برجامی خود ســر باز زده اند که هر روز به 
بهانه ای به دنبال توجیه ادامه تحریم ها و رفتارهای 
ضد ایرانی خود می باشــند. بر این اساس ادعای آنها 
مبنی بر گرفتن بازار ایران از ســوی روســیه نوعی 
آدرس غلــط دادن به مخاطب اســت تا اصل ماجرا 
یعنــی بی تعهدی طرف غربی در برجام را پنهان و با 
مقصر نمایی مسکو، حربه ایجاد شکاف میان تهران و 

متحدانش را نیز پیگیری نمایند.
 حقیقت آن است که همگرایی گسترده میان ایران، 
روســیه و چین در مذاکرات وین و شــورای حکام ) 
رای منفی این دو کشــور بــه قطعنامه ضد ایرانی( و 
نشست شــورای امنیت درباب قطعنامه 2231 و نیز 
توسعه مناسبات طرفین از جمله در حل بحران های 
منطقه، هراس غرب را به همراه داشته و برای مقابله 
با آن به هر ترفندی چنگ می زنند. ادعاهایی مبنی بر 
ســلطه چین بر اقتصاد و جزایر ایران و اکنون ادعای 
مصادره بازار نفت ایران توســط روسیه نمودی از این 
رفتارهاســت که از سوی رســانه های معاند فارسی 
زبان و بخشــی از عقبه داخلی آنها در کشــور دنبال 
می گردد. رویه  ای که البته در روند مذاکرات با ادعای 
خواســته های یک جانبه روســیه در باب تحریم ها 
در مذاکرات، در اســفندماه نیز پیگیری شــد حال 
آنکه طرح روســیه در باب ضمانت تاثیرگذار نبودن 
تحریم های اوکراینی علیه روسیه بر مراودات اقتصادی 
حاصل از برجام میان تهران و مسکو، اقدامی در مسیر 
منافع و اهداف ایران بــود که تدبیری برای مقابله با 

دور زدن لغو تحریم ها از سوی غرب بوده است. 
و در پایــان آنکه طی هفته هــای اخیر تحوالتی ویژه 
در حوزه انــرژی جهان با محوریت ایران، روســیه و 
ونزوئال به عنوان قطبهای مهم انرژی جهان روی داده 
که توافقات میان تهران و روســیه و نیز سفر مادورو 
به تهران و تحویل دومین نفت کش ســاخت ایران به 
کاراکاس نمودی از این روابط است. شکل گیری چنین 
ائتالفی در ســه گوشه جهان می تواند تحولی مهم در 
خنثی سازی تحریم ها، نقش آفرینی این بازیگران در 
معادالت جهانی و شکستن انحصار و سلطه گری غرب 
بر بازار انرژی باشد. غرب که به شدت از شکل گیری 
چنین ائتالفی در هراس می باشــد با جوســازی های 
حاشیه ای و اقداماتی همچون اهمیت زدایی از روابط 
تهران-کاراکاس و ادعای قبضه بازار نفت ایران توسط 
روسیه به دنبال نفاق و برهم زدن این همگرایی است 
هر چند که سه کشور نشــان داده اند که بدون تاثیر 
پذیــری از چنین هوچی گری هایی بــه دنبال تحقق 
اهــداف واحــد از جمله در حوزه انرژی هســتند که 

می تواند نظم نوینی را در بازار جهانی ایجاد نماید.

نگاهی بر یک خبر

سرلشکر باقری بیان کرد:

 ایران امن و آرام 
میان آتش غرب آسیا
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قاسم  غفوری

ریزگردها میهمان ناخوانده تهرانی ها

سد کاشتیم و ریزگرد برداشتیم
تهران در هفته جاری در برخی ســاعات به عنوان آلوده ترین شــهر جهان معرفی شــد و 

این در حالی است که ریزگردها منشا اصلی آلودگی هوای استان تهران معرفی شده اند.
افزایــش غلظت ذرات معلق در هوای اســتان تهران ســبب شــد، تــا ادارات، مدارس و 
دانشــگاه های سراسر اســتان تهران به جز، دماوند و فیروزکوه روز دوشنبه تعطیل شود، 
آلودگی هوای تهران تا حدی بود، که طی ۴۸ ســاعت گذشــته، این شهر برای ساعاتی به 

عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی شد.
جالب اســت، بدانید، که تهران طبق اعالم شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، تنها 2 روز 
از ابتدای سال جاری هوای پاک داشته است، که دالیل آلودگی هوا در این روزهای سپری 
شــده اغلب ریزگردها و گرد و غبار بوده اند و طی دو روز اخیر شاخص آالینده ها در برخی 

مواقع به باالی 3۰۰ هم رسید و کیفیت هوا در وضعیت خطرناک قرار گرفت.
رئیس جمهور کشــورمان 2۸ اردیبهشت سال جاری به ســازمان حفاظت محیط زیست 
مأموریت داد با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه های ذیربط و از طریق رایزنی با 
کشورهای همسایه، مشکل آالیندگی هوا را حل کنند، تالش هایی نیز پس از دستور مذکور 
رئیس جمهور برای شناســایی منشأ خارجی ریزگردها شروع شــد، مدیرکل هواشناسی 
اســتان تهران در گفتگو با مهر اظهار داشت: به نظر می رسد، غلظت آالینده ها در روز سه 
شنبه 1۴ تیرماه نســبت به روز قبل به طور قابل توجهی کاهش یافته است، آالینده های 
اخیر اســتان تهران ناشی از وزش باد شدید در بخش هایی از بیابان های استان های قزوین 
و البرز اســت و بر اثر وزش باد غربی به سمت تهران منتقل شده است. وی علت بروز این 
پدیده را گرمایش زمین و به تبع آن خشکســالی و بیابان زایی دانست و گفت: این مسائل 

ناشی از پدیده تغییر اقلیم است.
یک پزشــک در خصوص میزان آلودگی هوا در استان تهران و نکاتی که می بایست در این 
شــرایط رعایت کرد، اظهار داشت: می بایست، شــهروندان به ویژه بیماران تنفسی و قلبی 
تا حد امکان در شــرایط آلودگی هوا از حضور در فضای باز اجتناب کنند و از منزل خارج 
نشــوند و در صورت اضطرار برای خروج از منزل از ماسک استفاده کنند. الهام ساعدی نیا 
مصرف شیر، سبزیجات تازه، میوه و ماست کم چرب را در شرایط آلودگی هوا بسیار مفید 
دانســت و گفت: الزم است، افراد با مشاهده عالئمی مانند تنگی نفس به سرعت به مراکز 

درمانی مراجعه کنند.
رعایت توصیه های بهداشــتی و تنفســی در حالی مطرح می شــود، که به نظر می رســد، 
ریزگردها آمده اند، که بمانند و پایتخت نشینان باید به این میهمانان ناخوانده عادت کنند، 
اما راهکار رهایی از این مشــکل تنها تعطیلی اســت و یا راه حل دیگری نیز دارد؟سوالی 
که یک کارشــناس حوزه آب و کشــاورزی در پاسخ به آن به خبرنگار مهر گفت: باید رک 
بگوییم، که سد کاشتیم و ریزگرد برداشتیم، سیاست های نادرست در زمینه مدیریت منابع 

آبی سبب بروز ریزگردها شده است.
منصور قطبی ســرابی گفت: ساخت سدهای مخزنی بزرگ و زهکشی زیرزمینی کالسیک 
در پایین دســت این سدها، باعث تخریب پوشــش گیاهی در سطح گسترده شده است و 
مدیریت یکپارچه منابع آبی بهترین راهکار برای جلوگیری از کویری و بیابانی شــدن بیش 
از پیش اطراف تهران است، در حال حاضر مشاهده می کنیم، که جنوب تهران، به ویژه در 
جنوب غرب از فرودگاه امام )ره( گرفته تا شهریار و مالرد و... بیابان های متعددی به وجود 

آمده و پایتخت را تهدید می کند.
وی گفت: وجود بیابان های ناشــی از مدیریت نا صحیح منابع آبی و خشکســالی های دو 
دهه اخیر تا زمانی که مدیریت درســت منابع آبی نداشــته باشیم و برای پوشش گیاهی 
اســتان های البرز، قزوین و مناطق اطراف تهران برنامه ریــزی نکنیم، خبری از رهایی از 

ریزگردها نیست و متأسفانه باید بگوییم، که ریزگردها ماندگار هستند.
ســمیه رفیعی از پیگیری جدی تر مســاله ریزگردها توســط مجلس شــورای اسالمی و 

نماینده های ملت خبر داد و خواستار اتخاذ سیاستی اساسی در مقابله با این مساله شد.
در چنــد ماه اخیر چند مورد شــاهد افزایش غلظت آالینده ها در اســتان تهران و حتی 
تعطیلی ادارات این استان بوده ایم و در بسیاری از این موارد، تهران آلوده ترین شهر جهان 
شــده اســت، که این امر بیش از پیش اهمیت مهار علمی و زیربنایی ریزگردها و مقابله با 

منشأ داخلی و خارجی آن را نشان می دهد.

 روخوانی آمریکا 
از متن تکراری غیرمنطقی

چرا ادبیات دفاع مقدس 
بر یک پاشنه می چرخد؟
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Vol.22  No.5904  July 6.2022 | www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir ||         چهارشنبه 15 تیر 1401  6 ذی الحجه 1443  سال بیست  و دوم  شماره 5904 | 8 صفحه  قيمت: 1500 تومان|

 شناســه آگهی )1344425(       م الف 1380

آگهی مزایده ساختمان آموزشی عالمه طباطبایی )بار دوم(
 آموزش و پرورش منطقه 13 شهر تهران - تیر 1401

مدیریــت آمــوزش و پــرورش منطقــه 13 شــهر تهــران درنظــر دارد ، فضــای مــازاد بــر نیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل از طریــق مزایــده در 
ــه آدرس https://eproc.setadiran اجــاره دهــد. ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول ســامانه ت

1- ســاختمان مدرســه عالمــه طباطبایــی واقــع درخیابــان پیــروزی، ســه راه ســلیمانیه، جنــب پمــپ بنزیــن، داخــل پاســاژ آریا با مســاحت 
زیربنــای 412 مترمربــع بــه شــماره مزایــده 5001000248000002 را بــا قیمــت کارشناســی دادگســتری ماهیانــه بــه مبلــغ 126/000/000 ریال 

بــه مــدت یکســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد. 
2-متقاضیــان، از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی، حداکثــر بــه مــدت 6 روز نســبت بــه تهیــه اســناد و مــدارک مزایــده و 15 روز کاری، جهــت 
بارگــذاری مــدارک و اســناد مزایــده بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس https://eproc.setadiran.ir مراجعــه 
نمــوده و پیشــنهاد خــود را بــه صــورت بارگــذاری فایــل، اعــالم و بابــت شــرکت در مزایــده مبلــغ 75/600/000 ریــال بــــه شــماره حســـاب 
4074030107865503 تمرکز وجوه ســپرده )بودجه عمومی( و یا شــماره شــبا IR 880100004074030107865503 به شناســه 
واریــزی 964127574100000000000000000013 بــه شــکل ســاتنا واریــز نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت، متقاضیانــی کــه نســبت بــه تهیــه 

اســناد و مــدارک مزایــده طــی 6 روز تعییــن شــده اقــدام ننماینــد، قــادر بــه شــرکت در مزایــده نخواهنــد شــد.
3- داشتن مجوز الزم از سازمان ها و مراکز ذیربط جهت بهره برداری و شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4- تمامی اسناد و شرایط مزایده در سامانه مذکور بارگذاری شده است.
5- شــرکت کنندگان بایــد تمامــی اســناد و مــدارک مــود نیــاز را طبــق شــرایط مزایــده بــه صــورت الکترونیکــی در ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت بارگــذاری نماینــد.
6- شــرکت کننــدگان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و بازدیــد از ســاختمان مــورد نظــر، بــا شــماره تلفــن 77430008 تمــاس 

حاصــل نمایند.

رئیس جمهور: 

عقب ماندگی هایی در تحقق علوم انسانی ترازِ انقالب وجود دارد
صفحه 2

 مستأجران را تهدید کنید 
تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرید

وزارت راه و شهرسازی در واکنش به دریافت مبالغی برای تخلیه مستاجر 
اعالم کرد: هرگونه تهدید مســتاجر و ورود به ملک بدون حکم قضایی یا 

دستور تخلیه جرم است.
به گزارش تســنیم، وزارت راه و شهرســازی اعالم کرد انتشــار تصاویر 
آگهی هایــی با عنوان »تخلیه مســتاجر« و انجــام اقدامات خالف قانون 

توسط این افراد قطعا می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
در بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا عالوه بر تعیین میزان 
افزایش ســقف تمدید قراردادهــای اجاره بها در ســال 1۴۰1 و تمدید 
خودکار یکســاله قراردادهای اجاره، موارد استثناء شده از تمدید خودکار 

اجاره نامه ها قید شده است.
بنابر این گزارش مســتاجر در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورداجاره 
را به فروش رســانیده باشــد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معامالت 
امالک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشــد و اطالعات ملک را 
در سامانه امالک و اسکان ثبت کرده باشد، و یا اینکه مالک برای تخریب، 
بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی ربط اقدام 

کرده باشد، الزم است واحد مسکونی را تخلیه کند.
همچنین درصورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع 
قضایی )شــورای حل اختالف( نســبت به انجام به موقــع تکالیف اقدام 
نکرده باشــد و یا اینکه افزایش مبلــغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب 
 توســط مستاجر پذیرفته نشود، الزم است واحد مسکونی توسط مستاجر 

تخلیه شود.

  آسیب پذیری دشمنان در حوزه سایبری 
قطعا بیش از ایران است

ســردار جاللی با تاکید بر اینکه آسیب پذیری دشمنان در حوزه سایبری 
قطعا بیش از کشور ماست، گفت: جمهوری اسالمی حق دفاع مشروع در 
برابر تهاجمات ســایبری با منبع مشخص از کشور های متخاصم را برای 

خود محفوظ می دارد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به برنامه ریزی گسترده دشمن 
برای آسیب رساندن به زیرساخت های حیاتی کشور به ویژه از طریق جنگ 
سایبری اظهار کرد: دشــمنان ملت ایران برای آسیب زدن به ظرفیت ها و 
زیرســاخت های کشور راهبرد عملیات ترکیبی را اتخاذ کرده است. دشمن 
ابتدا نقاط آســیب پذیر را شناسایی کرده و سپس با استفاده از همین نقاط 
ضعف ضربه می زند. معموالً چنین آســیب پذیری هایی، آسیب پذیری ذاتی 
اســت که در سیستم های ســایبری وجود دارد و فرصت حمله سایبری را 
در اختیار دشــمنان قرار می دهد. وی ادامه داد: در سال های اخیر همزمان 
با گسترش جنگ ســایبری علیه جمهوری اسالمی ایران قدرت بازدارنگی 
کشور در این حوزه افزایش و آسیب پذیری های موجود تا حد زیادی کاهش 
یافته اســت. وی با بیان اینکه دشمنان می کوشــند با استفاده از ابزار های 
رسانه ای ابعاد این حمالت را بزرگ تر از آنچه در واقعیت است نشان دهند، 
افزود: ســازمان پدافند غیرعامل در همین زمینه تأکید و تمرکز ویژه ای بر 
مصون ســازی زیرساخت های حساس، حیاتی و مهم کشور دارد. در همین 
راستا دستورالعمل های عملیاتی تهیه و در اختیار همه دستگاه ها قرار گرفته 
و همچنین گروه های نظارت و ارزیابی آســیب پذیری سایبری به سازمان 

مختلف اعزام شده است.


