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آمریکا و شــرکای غربی آن طی چهار دهه تحریم 
علیه ملــت ایران در حالی حتــی از صادرات دارو 
بیماری های خاص به کشــورمان خودداری کرده 
اند کــه یکی از محورهای اصلــی تحریمی آنها را 
بلوکه ســازی دارایی ها ایران تشــکیل داده است. 
در کنار اقدام غیر قانونــی آمریکا در بلوکه کردن 
دارایی های ایــران از ابتدای انقــاب تا کنون، بر 
اســاس تحریم های ادعایــی، درآمدهای حاصل از 
فــروش نفت ایران نیز در کشــورهای دیگر بلوکه 
و از انتقال آنها به ایران جلوگیری شــده است. بر 
اساس گزارش های رســانه ای دیروز مبلغی معادل 
هفت میلیارد دالر از ایــن دارایی های بلوکه آزاد 
سازی شده است. این اقدام در حالی صورت گرفته 
است که مذاکرات میان ایران و گروه 1+4 به دلیل 
ناتوانی آمریــکا در تصمیم گیری سیاســی برای 
پذیــرش خطوط قرمز ایران مانع از نهایی شــدن 
متن توافق پیشنهادی شده است. با این شرایط در 
باب آزاد ســازی این میزان از پول های بلوکه شده 
هر چند که رســانه های خارجی بر آنند تا آن را به 
ازادســازی دو تابعتی های آمریکایی-ایرانی نسبت 
دهنــد اما حقیقت امر اصلــی ورای این موضوع را  
آشــکار می ســازد. طی هفته های اخیر طرف های 
غربی برآن بوده اند تا سوار بر موج اندوه ملت ایران 
از درگذشت مهسا امینی فضایی از آشوب و نارامی 
را به ایران تحمیل نمایند. اقدامی که بخش مهمی 
از آن را ادامه سیاست جنگ اقتصادی تشکیل داده 
است. خودتحریمی با تعطیلی فضای کسب کار در 
کنار خسارت های ناشی از فضای آشوب و تخریب 
و هزینه شــدن درآمدها به بازســازی خرابه ها به 
جای استفاده از در مســیر عمرانی و بهبود فضای 
کســب و کار بخشی از این سیاست بوده است. در 
همین حال به حاشــیه راندن گزارش خانم دوهان 
گزارشــگر ویژه ســازمان ملل درمورد تأثیر منفی 
اقدامات قهری یکجانبه که رســما تحریم ها علیه 
ایــران را مغایر بــا قوانین و منشــور ملل متحد و 
اعامیه حقوق بشر و اصول بشــر دوستانه عنوان 
و خواســتار اجماع جهانی و نهادهــای بین المللی 
برای لغو این تحریم ها شــده است، نمایش فضایی 
از آشــوب و ناارامــی در ایران بــرای جلوگیری از 
ورود ســرمایه گذاران خارجی به ایران در حالی با 
عضویت ایران در شــانگهای فرصت های بســیاری 
برای جذب سرمایه های خارجی برای کشور فراهم 
شــده اســت، تضعیف قدرت چانه زنــی ایران در 
مذاکرات لغو تحریم ها در حالی با نمایش چهره ای 
منفــی از درون ایران بران بوده اند که تحریم ها در 
قالب حقوق بشــری و به اصطاح حمایت از مردم 
ایــران باز تعریف و با تحریک افــکار عمومی مانع 
تحقق مطالبه به حــق ایران برای لغو تمام تحریم 
ها، راستی ازمایی لغو و تضمین برای تکرار نشدن 

بدعهدی های گذشته گردند. 
به عبارتی دقیق تر دشــمنان بــا این طراحی برآن 
بوده انــد تا ســاختار تحریم هــا را همچنان حفظ 
و ایــران به امتیاز دهــی در ازای دریافت کمترین 
امتیاز ســوق دهند در حالی تحریم ها همچنان پا 
برجاســت. نکته قابل توجه آنکه دولت ســیزدهم 
در جهت تحقق خواســت مردم برای خنثی سازی 
تحریم ها از یک سو تدابیر و اقدامات بسیاری برای 
بازگشــت ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاری 
آنها در کشورشان صورت داده که رفع موانع سفر و 
صدور کارت ملی برای ایرانیان خارج از کشور از آن 
دسته اقدامات اســت. از سوی دیگر برگزاری جام 
جهانی در قطر و مشارکت ایران در برگزاری موفق 
این بازی ها که جزایر ایرانی همچون قشم و کیش 
اقدامات بســیاری در راه تحقق این امر داشته اند، 
می تواند درامد گردشــگری بسیاری برای کشور به 
همراه داشــته و مولفه ای برای آگاهی بخشــی به 
جهانیان از جاذبه های گردشگری و سرمایه گذاری 

ایران باشد. 
طراحــان جنگ اقتصــادی علیه ایــران با نمایش 
کشوری آشــوب زده و ناایمن از ایران به زعم خود 
بران بوده اند تا از یک سو با ایران هراسی مصنوعی، 
ایرانیان خارج از کشور را از بازگشت به کشور دلسرد 
سازند و از سوی دیگر با کم رنگ سازی نقش ایران 
در جام جهانی پیش رو،ســناریوی مانع تراشی در 

حضور گردشگران به ایران را اجرایی سازند. 
بر این اســاس در نگاهی واقع بینانه و ریشه ای به 
اهداف آشوب ســازان می توان یکی از ارکان اصلی 
ایــن رفتارها را اجــرای ابعاد جدیــدی از جنگ 
اقتصادی علیه مردم ایران دانست حال آنکه انسجام 
مردم ایران در نفی آشوب و تخریب در کنار اقتدار 
ایران در پاســخگویی به تحرکات تجزیه طلبان و 
ضد انقاب ساکن در اقلیم شمالی عراق و مرزهای 
شــرقی، نمادی از اتحاد و اقتدار ایران بزرگ را به 
نمایش گذاشت. انسجام داخلی و اقتدار بیرونی که 
از نتایج آن آزادی شدن بخشی از دارایی های بلوکه 
شده ایران بوده و تقویت آن می تواند گام های بلند 

دیگری در خنثی سازی تحریم ها را رقم زند. 

آزادسازی چگونه صورت گرفت؟

رئیس جمهور:

 دشمنان در توطئه اخیر برای 
منزوی کردن کشور شکست خوردند
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از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد

 طرح پیشگیری و مقابله با انتشار اخبار جعلی 
در فضای مجازی

مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی در گزارشی ابعاد مســئله اطاعات، اخبار و 
محتوای خاف واقع در فضای مجازی را بررســی و بر نیاز جدی نسبت به ورود مجلس از 

باب تقنین در این زمینه تأکید کرد.
گزارشــی با عنوان بررسی ابعاد مســئله اطاعات، اخبار و محتوای خاف واقع در فضای 
مجازی و ارائه پیش نویس قانونی در مرکز پژوهش های مجلس منتشــر شــده اســت که 

خاصه آن به شرح زیر است؛
پــس از ابتکار شــورای عالی فضای مجــازی در تصویب »الزامات پیشــگیری و مقابله با 
نشــر اطاعات، اخبار و محتوای خبــری خاف واقع در فضای مجــازی« مورخ 1۶ دی 
مــاه 1۳۹۹ با وجــود مفاد قانونی که قبًا در خصوص نشــر اکاذیب به تصویب رســیده 
بود، نیاز جدی نســبت به ورود مجلس از باب تقنین در این زمینه احســاس می شــود، 
بــا وجود قوانیــن فعلی، چالش های جدی برای پیشــگیری و مقابله بــا محتوای خاف 
 واقــع وجــود دارد، ازجمله اینکه، رســیدگی بــه مطالب خاف واقع منوط به شــکایت 

شاکی خصوصی است.
ضمانت اجراها از کفایت الزم برخوردار نیســتند و بــه دلیل عدم توجه به ابعاد پیام های 
توده شده و ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی زیست بوم ارتباطی، بازدارندگی 
نخواهند داشــت. در قوانین فعلی نســبت به روش های پیشــگیرانه قبل از تولید و نشر 
اطاعات )Proactive( و بعد از آن )Reactive( خأل وجود دارد و نســبت به مسئولیت 
ســکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی 

وجود ندارد.
به همین دلیل امکان تعیین و تصریح مســئولیت ذی نفعان مختلف در زیست بوم فضای 
مجــازی در رابطه با محتوای خاف واقع وجود ندارد. از ایــن رو با ابتنا بر محورهای زیر 
پیش نویس »طرح پیشــگیری و مقابله با انتشار اطاعات، اخبار و محتوای خاف واقع در 

فضای مجازی« تهیه و در پیوست گزارش حاضر ارائه شده است:
1. رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خاف واقع

۲. تفکیک مسئولیت های نهاد تنظیم گر، سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی
۳. آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد ضروری

4. خودتنظیم گری و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت عمومی کاربران در امتداد نهادهای 
حاکمیتی و دستگاه های اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی

۵. تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم گری
۶. تکمیل کننده قوانین پیشین در حوزه محتوای خاف واقع

فصل اول این پیشــنویس با عنوان کلیات واژگان و اصطاحات به کار رفته در طرح را با 
ابتنا بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی تعریف نموده است. فصل دوم با عنوان وظایف 
دســتگاههای اجرایی به کارگیری فناوری های بهروز در جهت اقدامات پیشگیرانه و ثبت 
درخواســت ها و استعام از دستگاههای مسئول پاسخگویی را پیشبینی کرده است. فصل 

سوم به مسئولیت سکوها و درگاههای نشر اختصاص یافته است.
این فصل درگاه های نشــر یک ســویه و چند ســویه را تفکیک کــرده، چراکه مطالعه و 
بررســی های پیرامون نشــر اخبار خاف واقع در فضای مجازی نشــان می دهد، انتشار 

گسترده محتوای خاف واقع عمدتاً از مسیر درگاه های یک سویه اتفاق می افتد.
یعنــی درگاه هایی که ماهیت »خبرگزاری و رســانه ای« دارنــد و صاحبان این درگاه ها 
نســبت به انتشار محتوا در آن مسئولیت خواهند داشــت. صفحات شخصی کاربرانی که 
دنبال کنندگان زیادی دارند یا کانال هایی که نشــر محتوا در آنها توسط یک یا چند نفر 

مدیریت می شود از انواع درگاه های یک سویه هستند.
از ایــن رو تعریــف درگاه های یک ســویه و مســئولیت ویژه صاحبان درگاه های نشــر 
یک ســویه به عنــوان موجودیت هایی مهم و اثرگذار در مســئلة محتوای خاف واقع به 
 احکام این قانون اضافه شــد. فصل آخر نیز به تخلفات و جرائم بازیگران این زیســت بوم 

اختصاص دارد.

انتقام خون شهدای مظلوم زاهدان 
را از دشمنان خواهیم گرفت

 آتش ناآرامی ها 
 تنور کنسرت ها را 
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آگهي  مناقصه عمومي - دو مرحله اي همراه با ارزیابی کیفی  
شماره 1401/1-35

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت » ستاد« : ۲001001۲۲4000038

روابط عمومي  شركت برق منطقه اي مازندران و گلستان

ت اول
نوب

شرکت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد عملیات احداث ایستگاه ساده 63/۲0 کیلوولت بلده برابر شرايط ذيل و بشرح مشخصات و اطالعات مندرج در اسناد مناقصه به  
مناقصه گر واجد شرايط واگذار نمايد.الزم به ذكر است كليه فرآيندهاي برگزاري مناقصه ازدريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و همچنين گشايش پاكات ، مطابق فرآيند تعربف شده در 

بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

به پيشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظايرآن كه مغاير با آيين نامه مذكورباشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
همچنين به  پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقآ ترتيب  اثر داده نخواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوطه 

در اسناد مناقصه مندرج ميباشد.
مراتب در سايت معامالت توانير به آدرس https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا جهت اطالع رساني درج گرديده است

شناسه آگهی 1387089
نوبت اول 1401/7/11 ، نوبت دوم 1401/7/16

شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان 

1- گواهي صالحيت پيمانكاري حداقل رتبه 5 در رشته نيرو از سازمان برنامه و بودجه الزامي  مي باشد.  الزامات مورد نياز
2- ارائه گواهينامه تاييد صالحيت ايمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در زمان بازگشايي پاكات الزامي ميباشد. 

مبلغ ضمانتنامه 
)شركت در فرآيند ارجاع كار(

6/236/722/143 ريال معادل » شش ميليارد و دويست و سی و شش ميليون و هفتصد و بيست و دو هزار  و يكصد و چهل و سه 
ريال تمام«

نوع ضمانتنامه  
)شركت در فرآيند ارجاع كار( 

تضمين هاي معتبر )شامل فيش واريزی)وجه نقد( ،ضمانتنامه بانكي،....( مطابق آيين نامه تضامين دولتي مصوبه هيأت وزيران بشماره 
123402/ت50659 هـ  مورخ 1394/9/22 و  اصالحيه هاي بعدي آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

سامانه "تداركات الكترونيك دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.irمحل دريافت و ارسال اسناد:

از ساعت 09:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/07/14  الي ساعت 19:00 روز  دوشنبه مورخ 1401/07/18.زمان دريافت اسناد:

تا ساعت 15:35روز يكشنبه مورخ 1401/08/08.مهلت ارسال پيشنهاد

ساعت 08:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/08/10.زمان گشايش پاكات:

124/734/442/855 ريال معادل » يكصد و بيست و چهار ميليارد و هفتصد و سی و چهار ميليون و چهارصد و چهل و دو هزار و قيمت پايه مناقصه:
هشتصد و پنجاه و پنج ريال تمام« مطابق فهرست بهاء سال 1401.

امنیت در سیستان و بلوچستان برقرار است
فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور گفت: امنیت 
در سیستان و بلوچســتان با هوشیاری مردم و با تاش نیروهای نظامی، 

انتظامی و امنیتی برقرار است.
ســردار محمد کرمی در حاشیه مراسم تشییع چهار شهید امنیت زاهدان 
در گفتگویی اظهار داشــت: تقدیر و تشکر می کنم از مردم فهیم، متدین 
و بصیر سیســتان و بلوچستان که هم آگاه و هم بصیر هستند. وی ادامه 
داد: دشمنان تاش می کنند از راه های مختلف مردم کشور و بویژه مردم 
سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار دهند که باید هوشیاری خودمان 
را حفظ کنیم.  وی گفت: مردم ما همان گونه که تا کنون در صحنه های 
مختلف انقاب در میدان بودنــد االن هم حضور میدانی مردم الحمداهلل 
باعث امنیت و آرامش اســت. کرمی بیان کرد: به فضل الهی و با توکل به 
خدا و با همت مردم سیســتان و بلوچستان، امنیت کامًا در استان برقرار 
اســت و به هیچکس اجازه نمی دهیم امنیت کشور و امنیت مردم بزرگوار 
ما را مورد خدشــه قرار دهد. وی تاکید کرد: از گروهک های تروریســتی 
انتقام ســختی خواهیم گرفت، تعدادی از اینها دســتگیر شدند و بزودی 

تعداد افراد و ساح هایی که به کار می بردند را خواهیم دید.
سرهنگ پاسدار سیدحمیدرضا هاشمی، محمد امین آذر شکر )نیروی خرید 
خدمت(، محمد امین عارفی و علی بیک از شهدای حادثه ترور روز جمعه در 
زاهدان و اغتشاشات پس از آن هستند که پس از تشییع در شهرستان های 
خود در زاهدان، زابل و کرمان به خاک ســپرده می شوند.روز شنبه نیز پیکر 
مطهر سعید برهان زهی ریگی از بسیجیان طرح امنیت اهل سنت که در پی 

جراحات وارده به شهادت رسیده بود، به خاک سپرده شد.

دستگیری آشوبگران مقابل سفارت ایران در سوئیس
پلیس سوئیس با آشــوبگران ضد ایرانی مقابل سفارت جمهوری اسامی 

ایران در شهر »برن« برخورد و چند نفر را دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« شــماری از اشوبگران از حصار 
مقابــل ســفارت ایران باال رفتند و بــه پرچم ایــران بی احترامی کردند. 
به دنبــال این حادثه پلیس ســوئیس برای متفرق کــردن معترضان از 
گلوله های پاســتیکی استفاده کرد. پلیس ســوئیس اعام کرده که در 
این حادثه  هیچ کس آســیب ندیده و آشوبگران پس از شلیک گلوله های 
پاســتیکی متفرق شــدند. به گفته پلیس ســوئیس، ۲ آشوبگر که وارد 

محوطه سفارت ایران شده بودند، بازداشت شدند. 
در حالی که در روزهای گذشته در پی تاش ها و فراخوان های ضدانقاب 
برای برگــزاری تجمعات در داخل ایران به بهانه مرگ »مهســا امینی«، 
جمعی از اغتشاشگران و آشوبگران اقدام به برگزاری تجمعاتی غیرقانونی 
کرده و دســت به تخریب امــوال عمومی زدند، تعــدادی از ضدانقاب 
خارج از کشــور نیز در برخی از کشــورها اقدام به برگــزاری تجمعاتی 
 کردنــد که در برخی شــهرها از جمله لندن و پاریــس با واکنش پلیس 

روبرو شد. 
پلیس نروژ پنجشــنبه )۲۹ ســپتامبر( در مجمــوع ۹۵ نفر را در جریان 
اغتشاشــات و برهم زدن نظم مقابل سفارت ایران در اسلو بازداشت کرد. 
بازداشــت برخی از این افراد به دلیل خرابکاری و خشونت علیه پلیس از 
جمله پرتاب سنگ بوده اســت.»جرموند استوکلی« مدیر عملیات پلیس 
تایید کرد که مجری قانون ناچار شــد از منابع قابل توجه و گاز اشک آور 

برای به دست گرفتن کنترل اوضاع استفاده کند.

سازمان اطالعات سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد؛
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