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مذاکــرات میان ایران و ســایر طرف های برجامی با 
محوریت بررسی و تبادل ابتکار عمل های طرفین در 
حالی در وین دوشنبه پایان یافت که رفتار رسانه ای 
غربی  در دو حوزه اصلی قابل توجه اســت. رفتارها 
و ادبیات گفتــاری که محــور آن را تاثیرگذاری بر 
افکار عمومی داخل ایران و فشــار بر تیم هســته ای 
تشــکیل داده اســت. نخستین مســئله واژه سازی 
رسانه های مذکور در قبال موضوعات پادمانی است. 
موضوعات پادمانی به آن دســته از مســائلی گفته 
می شــود که در زمان امضای برجام، آژانس براساس 
آن پاســخ های خود را از ایران در باب ســوال های 
ادعایی دریافت و رســما بر بسته شدن این پرونده ها 
تاکید کرده بود حال آنکه بر خالف تعهدات آژانس، 
بار دیگر ایــن پرونده های ادعایــی محور رفتارهای 
 مغرضانــه آژانس و ســوء اســتفاده غــرب از آنها 

شده است. 
نکته قابل توجه آنکه رســانه های غربی به جای بیان 
این حقیقــت، با کلید واژه )درخواســت ایران برای 
بسته شدن پرونده سایت های اعالم نشده( به دنبال 
تکرار ادعای واهی پنهان کاری هسته ای ایران و البته 
کم رنگ ســازی نقض عهده ها و رفتارهای سیاســی 
آژانس بوده اند. حقیقت آن اســت که خواست ایران 
برای بســته شــدن موضوعات پادمانی، خواسته ای 
موجود در دل برجام اســت که آژانس و غرب از آن 
عدول و به دنبال بهره گیری از ابزار آژانس برای فشار 

بر ایران و توجیه تحریم ها بوده اند.
نکتــه دوم آنکه ادعای رســانه های غربــی مبنی بر 
معرفی طرح بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا به عنوان طرح توافــق نهایی روی میز و اجبار 
ایران برای پذیــرش آن، ادعایی کامال فریب کارانه و 
بــه دور از منطق عقالنی اســت. اتحادیه اروپا هیچ 
جایگاهــی در برجام ندارد و امضــا کنندگان برجام 
شــامل کشــورهای ایران، روســیه، چین،  فرانسه، 
انگلیس، آلمان و آمریکا خارج شــده از برجام است. 
بورل و مورا معاون وی صرفا نقش واسطه، میانجی، 
طرف ثالث، دالل، تســهیل کننده مذاکرات را دارند 
و هیچگونــه جایگاهی برای تصمیم گیــری ندارند 
که حــال بخواهند طرح خود را طــرح نهایی توافق 
عنوان و طرفین را وادار به پذیرش آن نمایند. نقش 
این افراد مانند مشــاوران امالکی می ماند که میان 
خریدار و فروشنده واسطه گری و دیدگاه ها را به هم 
نزدیک می کند اما حق تصمیم گیری به جای آنها و 
یا تحمیل خواسته  خود و یا یکی از طرفین به طرف 

دیگر را ندارد. 
نکته قابل توجه دیگر در ورای مسائل هسته ای و در 
چارچوب مسائل سیاســت خارجی ایران که دیروز 
به شــدت مورد توجه رسانه های بیگانه بوده و تالش 
نموده اند تا از آن در جهت تخریب و زیر سوال بردن 
اصول سیاست خارجی ایران استفاده نمایند، ارسال 
ماهواره ایرانی خیام با حامل ماهواره های »ســایوز« 
روســی در بایکونور قزاقستان بوده است. ماهواره ای 
که به دســت متخصصان ایرانی طراحی و ســاخته 
شــده و اطالعاتش نیز در ایران دریافت خواهد شد. 
همزمــان با پرتاب این ماهواره رســانه های غربی از 
جمله فارسی زبانان خارج نشین این اقدام را از یک 
ســو بعد جدید تسلط روســیه بر ایران نامیدند و از 
ســوی دیگر ادعای نقش ایران در جنگ اوکراین را 
تکرار کردند. این جوسازی ها در حالی صورت گرفته 
اســت از یک طرف، ماهیت این ماهواره جمع آوری 
اطالعــات در حوزه اقلیمی، جغرافیایی، کشــاورزی 
و در مجمــوع مجموع فرایندهایی که برای توســعه 
پایدار نیاز اســت. از طرف دیگر جمهوری اســالمی 
بر اصــل بی طرفی در جنگ اوکراین تاکید داشــته 
و همچون ادعای همــکاری پهپادی ایران در جنگ 
اوکراین با روسیه، ادعای رسانه های غربی صرفا یک 
بازی رســانه ای برای اهمیت زدایی از دستاوردهای 

ماهواره ای ایران است.
 اما در باب همکاری ماهواره ای ایران و روسیه می توان 
گفت که جمهوری اســالمی با پرتــاب ماهواه هایی 
همچون طلــوع، رصــد، نوید،فجر،ناهید،پیام ،ظفر، 
توانایــی و دانش بومی خویــش درعرصه هوافضا و 
ماهواره را به اثبات رســانده اســت لذا پرتاب خیام 
توســط روسیه صرفا برگرفته از تعامالت و همگرایی 
میان دو کشــور در عرصه های نوینی همچون علم و 
فن آوری اســت. این همگرایی در کنار همپوشــانی 
در ســایر حوزه ها، مولفه ای مهم در شکست انحصار 
گرایی و یک جانبه گرایی غرب در عرصه دانش های 
روز جهــان از جملــه در صنعت هوافضــا و ماهواره 
می باشد که همگرایی در حوزه دست یابی به دانش 

روز هسته ای حلقه تکمیلی آن را تشکیل می دهد. 
بــا توجه به مجمــوع آنچه ذکر شــد می توان گفت 
که هوچی گری رســانه ای غرب از ویــن تا بایکونور، 
برگرفتــه از ناتوانــی دولتمردانشــان در تحمیــل 
زیاده خواهی هــا به ایران در رونــد مذاکرات و البته 
ناتوانی  آنها در متوقف ســازی نقش آفرینی جهانی 
ایران از جمله در حوزه ماهواره ای و فضایی به عنوان 
یکی از مولفه های قدرت در دنیای امروز است که با 
هوچی گــری به دنبال تلخ کــردن کام ملت ایران و 
دادن آدرس غلط ناامید سازی و تن دادن اجباری به 

زیاده خواهی های غرب می باشد. 

از »وین« تا »بایکونور«

رئیس جمهور:

 نقش اصحاب رسانه
  در برابر امواج دروغ
 بیش از همیشه مهم است
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قاسم  غفوری

جانشین فرمانده کل سپاه در تجمع ضد صهیونیستی مردم عاشورایی تهران:

جبهه حق است که شرایط را برای ظالمان تعیین می کند
تجمع ضد صهیونیســتی مردم عاشــورایی تهران عصر سه شنبه با حضور جمعی از مردم در 

میدان فلسطین برگزار شد.
در این مراسم ، سردار دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
گفت: از آغاز نهضت اسالمی در سال ۱۳۴۲، امام خمینی )ره( بزرگترین مسئله جهان اسالم 
را آزادی قدس شــریف اعالم کردند. وی ادامه داد: در حال حاضر جبهه حق است که شرایط 
را برای ظالمان تعیین می کند و رژیم صهیونســیتی مجبور به پذیرش این شــرایط اســت. 
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: پیروزی حزب اهلل وعده خداست و حزب شیطان به طور 

قطع شکست می خورد.
بر اســاس این گزارش، پیش از آغاز رســمی این مراســم نوای مداحی در این محل در حال 
پخش شــد و پالکاردهای حاوی مطالب و شعارهایی مانند »اســرائیل خون آشام مانند زالو 
عمرش کوتاه اســت و عزت از آن نســل مسلمان و مبارز فلسطین اســت«، »فلسطین تنها 
نیست«، »نسل ســلیمانی تا آزادی قدس در میدان جهاد است«، »تجلی بصیرت، اطاعت از 
والیت، مطیع امر رهبریم« و »رژیم صهیونیســتی خانه عنکبوت اســت و سرنوشت اسرائیل، 

نابودی و سقوط است« در دست حاضرین در این تجمع به چشم می خورد.
شــعارهایی مانند مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر انگلیس در این تجمع سر داده 
شد.این مراسم راس ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه پس از تالوت آیاتی از قرآن کریم به صورت رسمی 
آغاز شد. پس از تالوت آیات قرآن نیز سرود ملی با همخوانی مردم، در میدان فلسطین پخش 
شد. گروه شمیم یاس قطعه ای را با محوریت پاسداشت فلسطین در این مراسم اجرا کردند.

در ادامه این تجمع خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران به عنوان یکی از سخنرانان 
اظهار داشــت: در ابتدا به ملت و رهبران کشــور بزرگ ایران که همــواره به خوبی حامی و 

پشتیبان برادران مردم مظلوم فلسطین بوده و هستند سالم و درود می فرستم.
وی عنوان کرد: ســید علی خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی مفهوم مقدس اســالم را 
بیان کردند. مفهوم وحدت و یکپارچگی بین مجاهدان مقاومت در فلســطین و ایرانیان است. 
ایشــان در بیانات خود فرمودند سال ها قبل فلسطینی ها با سنگ مبارزه می کردند و امروز به 

موشک های نقطه زن مجهز هستند و این یعنی پیشرفت .
نماینــده جنبش حماس در تهــران بیان کرد: رهبر انقالب اســالمی تاکید کردند ما معتقد 
هســتیم قدس و فلسطین از چنگال صهیونیست ها آزاد خواهد شد و در مسجد االقصی نماز 
صبر و نماز شکر خواهند خواند. ایشان فرمودند حماس در قلب حرکت فلسطین قرار دارد و 

فلسطین در قلب حرکت دنیای اسالم قرار گرفته است.
قدومی ضمن تسلیت و تبریک شهادت تعدادی از اعضای گروهان های قدس به ملت فلسطین 
تصریح کرد: حقیقت این است که ما در یکی از مراحل نبرد با دشمن فلسطین هستیم و اعالم 
می کنیم خون ما، راه و مقدسات ما در فلسطین یکی است و هیچکس نمی توان میان ما تفرقه 
بیاندازد. وی افزود: ما بر سر جهاد و برادری با یکدیگر عهد بسته ایم و راه قدس مسیر ما است 
و ما سرنوشــت مشترک داریم و با شهدا و اما خود عهد بستیم این راه را ادامه دهیم و سالح 
خود را زمین نگذاریم و در رویارویی با رژیم صهیونیســتی و حمالت اخیر آن در روز جمعه 
را باید مورد تاکید قرار دهیم. اول اینکه مسئولیت این تجاوز متوجه رژیم صهیونیستی است 

زیرا این رژیم با ترور فرمانده مقاومت آغازگر این جنگ بود. 
نماینده جنبش حماس در تهران کرد: دشــمن صهیونیستی با هدف قراردادن غیر نظامیان 
فلســطینی و به شهادت رساندن ۴۵ شهید مستحق کیفر در دادگاه های بین المللی و حقوق 
بشری اســت. تاکید می کنم خون فلسطینی یکی است و این ملت هرگز تجزیه نخواهد شد. 
قدومی اضافه کرد: همان گونه که در ابتدا گفتم نبرد ما با دشــمن صهیونیستی ادامه دارد و 
هدف راهبردی این نبرد زوال و نابودی رژیم اشغالگر و توقف جنایت آنها علیه ملت فلسطین 
از نهر تا بحر اســت. وی گفت: ســه تن از دالوران مقاومت به شهادت رسیدند و اینها همگی 
از برکات نبرد سال گذشته ســیف القدس است که چهره مقاومت فلسطین را ترسیم کرد و 
امروز می بینیم مقاومت در کمین رژیم صهیونیستی نشسته و خواب را از چشمان آنها ربوده 
تا آنها از این ســرزمین بیرون رانده شــوند و به رغم تمام این فداکاری ها و جان فشــانی ها، 
دشــمن صهیونیستی هرگز قادر نخواهد بود عزم و اراده فلسطینی ها را تضعیف کند و هیبت 

آن را در هم شکنند. آنها در نهایت از فلسطین بیرون رانده خواهند شد.
قدومی در پایان تاکید کرد: آنهایی که جان خود را در راه دفاع از فلســطین فدا کردند قیام 
و انقالب حسین را حفظ کردند. ما ملت امام حسین )ع( هستیم. سالم بر روح پر فتوح حاج 

قاسم سلیمانی که به این شعار تاکید کردند. ما ملت پیروز و ملت حسین )ع( هستیم.

تحقق ابتکارات ایران در وین 
راه رسیدن به توافق نهایی
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جبهه حق است که 
شرایط را برای ظالمان 

تعیین می کند
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فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ) ارزيابي ساده(

روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

ت دوم
نوب

سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در نظر دارد انجام خدمات با موضوع فوق را طبق مشخصات و شرایط كلي زیر، از طریق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس 
از ارزیابي ساده به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید )اطالعات تكميلي در اسناد مناقصه مي باشد( :

1- نام و نشاني مناقصه گزار: سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس- استان بوشهر، عسلویه، ساختمان مركز همایش هاي خليج فارس  
2- مبلغ برآورد اوليه : 64,260,000,000 ریال

3- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع كار: ضمانت نامه معتبر بانكي یا وجه نقد  به مبلغ3,214,000,000 ریال كه قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار 
مي باشد. 

4- شرایط شركت در مناقصه: 1- اشخاص حقوقي )توليد كننده اوركت و شلوار عملياتي (2- دارا بودن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توليد كننده 
لباس عملياتي آتش نشاني

تداركات  و مستندات در سامانه  مورد درخواست  اسناد  بارگذاري  بر  بایستي عالوه  مناقصه گران  لذا  انجام مي گردد  ارزیابي ساده  به صورت  مناقصه  برنده  انتخاب  فرآیند   -5
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»خیام« سوار بر سایوز

کاهش ۱۸ درصدی تورم،رشــد ۳۹ درصدی 
ترانزیت خارجی،رونق گرفتن ساخت مسکن، 
پرداخــت وام بــدون ضامن،بهبــود وضعیت 
اشــتغال،افزایش تولید بــرق، افزایش تجارت 
خارجی،کاهش رشد نقدینگی و موفقیت دولت 
در فروش نفت از مهمترین دستاوردهای دولت 

رئیسی در یکسال گذشته بشمار می  آید.
کاهش ۱۸ درصدی تورم در دولت سیزدهم را 
می توان یکی از مهمترین دســتاوردهای این 
دولت برشــمرد؛  طبق گــزارش بانک مرکزی  
نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که 
۱۸ واحد درصد کمتر از تــورم ابتدای دولت 

سیزدهم )۵۹درصد( است.
این موفقیت در حالی به دست آمده که حذف 
ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی یک شــوک تورمی در 
خرداد ایجاد کرده بود اما اثرات تورمی آن در 
خرداد و تیر به تدریج خالی شــد و از این پس 

نرخ تورم نزولی تر خواهد شد.
در دولت سیزدهم ترانزیت از خاک کشورمان 
افزایش چشمگیری پیدا کرد که ارتباطی هم 
با مهار کرونا نداشــت چراکه در دولت گذشته 
به مدت ۷ ســال شاهد کاهش ترانزیت کاالی 

خارجی از کشور بودیم.
رشــد 6۸ درصدی ترانزیت در ســال گذشته 
و رشــد ۳۹ درصــدی ترانزیــت در دو ماهه 
امسال، نوید بخش رسیدن به حد نصاب باالی 
۱۵میلیون تن کاالی عبوری خارجی از کشور 
در سال ۱۴۰۱ است  که تا کنون در کل تاریخ 

کشورمان بی سابقه بوده است.
قیمت مســکن تابعی از میزان تولید مســکن 
اســت. آمارها بیانگر ســقوط تولید مسکن در 
دولت روحانی اســت. بر اساس آمار وزارت راه 

و شهرســازی، در سال ۱۳۹۹ تعداد کل وحد 
های مســکونی تکمیل شده شهری نسبت به 
سال ۱۳۹۲ که ســاختمان های شروع شده در 
دولت دهم به تکمیل رسید، تقریبا نصف شد.

پــس از ۸ ســال مسکن نســازی، در دولــت 
سیزدهم ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکن در 
حال اجرا است. این واحدها در مراحل مختلف 

ساخت قرار دارند.
پس از وعده رئیس جمهور در ســال گذشته 
مبنــی بر ایــن کــه از ســال ۱۴۰۱ اعطای 
تســهیالت بانکی براساس اعتبار سنجی انجام 
شــده و فســادهای بانکــی و معوقات کاهش 
خواهد یافت، شاهد افزایش تسهیالت پرداخت 
شــده بدون ضامن هســتیم به طــوری که تا 
اوایــل مردادماه، تعداد ۳۱۴۰۵۰ تســهیالت 
خرد به مبلغ ۲۸۹،۹6 میلیارد ریال با ســرانه 
پرداختی۳۱ میلیون تومان به متقاضیان اعطا 

شده است.
پس از انتشــار گزارش مرکز آمار از اشــتغال 
فصل بهار، منتقدان دولت سیزدهم از کاهش 
۹۸ هزار شغل در حد فاصل بهار ۱۴۰۰ تا بهار 
۱۴۰۱ ابراز نگرانی کردند. همین افراد اما برای 
کاهش یک میلیون و 6۴ هزار شــغل در سال 

اول دولت قبل سکوت کرده بودند.
در سال اول دولت رئیسی یعنی از بهار ۱۴۰۰ 
تا بهــار ۱۴۰۱ حدود ۹۸ هــزار نفر از جمع 
شاغالن کشور کاسته شده؛ این در حالی است 
که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ 
تا بهار ۹۳ حدود یــک میلیون و 6۴ هزار نفر 
از جمع شاغالن کشور کم شده بود. این یعنی 
در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغالن 
بیــش از ۱۰ برابر رقمی بــوده که در گزارش 

اخیر مرکز آمار آمده است.
مطابق گزارش مرکــز آمار، همزمان با کاهش 
بیش از یک میلیون نفری جمعیت شــاغل در 
حد فاصــل بهار ۹۲ تا بهــار ۹۳ ، حدود یک 
میلیــون و ۱۵۲ هــزار نفــر از جمعیت فعال 
)شاغل یا بیکار( کاسته و به جمعیت غیرفعال 
)نه شــاغل و نه بیکار( افزوده شــد. این یعنی 
تقریبــا تمامی افرادی که شــغل خــود را از 
دست دادند بعالوه بخشــی از جمعیت بیکار، 
امیدی به یافتن شــغل نداشــته و به جمعیت 
غیرفعال اضافه شــدند. این در حالی است که 
حــدود ۹۸ هزار نفر که شــغل خود را در حد 
فاصله بهار ۱۴۰۰ تا  بهار ۱۴۰۱ از دست داده 
انــد، به جمیعت بیکار افزوده و حتی بخشــی 
از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شــده اند 
یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی 

بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است.
 بر اســاس آمار وزارت نیرو، دولت گذشته در 
بین دولت های پس از انقالب، کمترین میزان 
توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داده 
اســت. از ابتدای ســال ۱۳۹۲ تا پایان ســال 
۱۳۹۹ ظرفیت اســمی تولید برق کشور فقط 
۲۳ درصد افزایش یافت که در بین دولت های 
پس از انقالب، با فاصله بسیار، بدترین عملکرد 
محسوب می شــود. کم کاری دولت گذشته در 
توســعه ظرفیت تولید برق کشور، سبب شده 
که پس از دو دهه مجدداً خاموشی ها به مردم 
تحمیل شــود. اما دولت ســیزدهم در همین 
یک ســال با افزایش 6 هزار مگاواتی ظرفیت 
نیروگاهــی و کنتــرل پرمصرف هــا، با وجود 
افزایــش قیمــت و مصرف برق، خاموشــی ها 

متوقف شد.

مهمترین اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در یکسال گذشته چه بود؟
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