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منطقــه طی هفته های اخیر با تحوالتی قابل توجه 
در عرصــه دیپلماســی همراه بوده اســت که در 
کنار روند تعامــات دو جانبه و چند جانبه بیانگر 
دگرگونی هایی در نظم منطقه ای است که می تواند 
تاثیراتی قابل توجه در آینده منطقه و حتی صحنه 

جهانی داشته باشد. 
مهمترین رخداد در اســفند مــاه را می توان اعام 
توافق ایران و عربستان بر پایان دادن به هفت سال 
تنزل روابط آن هم با میانجی گری چین دانســت 
که می تواند زمینه ســاز تحوالت جدید در منطقه 
گردد چنانکه بســیاری از کشــورهای منطقه ای و 
فرامنطقه و حتی اتحادیه عرب و شورای همکاری 

خلیج فارس از آن استقبال کرده اند. 
در ادامــه همین تعامات میان همســایگان علی 
شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیــت ملی امروز 
در پاســخ به سفر شــیخ طحنون بن زاید آل نهیان 
مشــاور امنیت ملی امارات متحــده عربی به ایران 
و به دعوت رســمی همتای خود به ابوظبی ســفر 
مــی کند. پیش از وی نیز  هیــات پارلمانی ایران 
برای شــرکت در یکصد و چهل و ششمین نشست 
اتحادیه بین المجالس جهانی به بحرین سفر کرد و 

طرفین بر توسعه روابط تاکید کردند. 
همچنین بعد از توافق اخیــر تهران و ریاض برای 
از ســرگیری و اســتقبال مقامات قاهــره از این 
توافق، ســیگنال هایی هم از ســوی ایران و مصر 
برای گســترش روابط  در حال ارســال است و در 
کانال های رســمی و غیر رســمی از امــاده بودن 
طرفیــن برای تعمیق روابط ســخن می گویند. در 
ادامه دیپلماســی فعال و عملگرا علی باقری معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه ایران برای شــرکت در 
نهمین دوره مشــورت های سیاســی میان تهران 
و مســقط به عمان  ســفر کرد. همچنین معاونت 
حقوقی و امور بین الملل وزارت امور خارجه میزبان 
هیاتــی از دولــت کویت به ریاســت منصور عیاد 
العتیبــی، قائم مقام وزیر امور خارجه این کشــور 
عربی بود. در رخدادی قابل توجه همچنین وزارت 
دفاع چین با انتشــار اطاعیــه ای از آغاز رزمایش 
مشترک ۴ روزه سه کشــور ایران، روسیه و چین 

در دریای عمان خبر داد.
 یکی دیگر از تحوالت رخ داده در ارتباط با تعامات 
ایران با کشورهای خاورمیانه می توان به دیدار اخیر 
محمدرضا رئوف شیبانی ســفیر غیرمقیم ایران به 
وزیر خارجه لیبی اشــاره کــرد. همچنین در هفته 
جــاری  پنجمین اجاس کمیســیون مشــترک 
اقتصادی بین جمهوری اســامی ایران و عراق در 
روزهای ۲۱ تا ۲۳ اســفند در شــهر بغداد برگزار 
شد. نکته قابل توجه دیگر در معادالت منطقه سفر 
هانس گروندبرگ  نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امــور یمن به تهران بــود.  در تحول قابل توجه 
دیگر  الکساندر لوکاشــنکو رئیس جمهور باروس 
نیز به تهران سفر کرد و توافقات متعددی میان دو 
کشور امضا شــد. در تحولی قابل توجه در منطقه 
دولت مالدیو ضمن استقبال از سرگیری روابط ایران 
و عربستان، تصمیم به ازسرگیری روابط با جمهوری  
اسامی ایران گرفته اســت. رخداد منطقه ای مهم 
دیگر ســفر امیرعبداللهیان وزیر امــور خارجه به 
ترکیه و ســوریه بود در حالی که صحبت هایی در 
باب نشســت چهارجانبه منطقه ای با حضور ایران، 
روسیه، ترکیه و سوریه برای حل اختافات دمشق 
و آنکارا مطرح شده است که حلقه تکمیلی آن نیز 
سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به مسکو است.

 در حوزه سوریه ســفر هیات پارلمانی کشورهای 
عربــی در کنــار تماس هــای بحرین، امــارات ، 
سعودی، قطر و .... با دمشــق و تاکید بر بازگشت 
آن بــه اتحادیه عــرب جای تامــل دارد.  مجموع 
این تحوالت با محوریت ایران و ســایر کشورهای 
منطقــه در حالی روی می دهد که در کنار نشــان 
دادن شکســت ســناریوی غرب برای انزوای ایران 
و جایــگاه ارزنده تهران در معادالت منطقه، بیانگر 
یک اصل مهم اســت و آن توان کشورهای منطقه 
بدون دخالت های غرب در حل اختافات و توسعه 
روابط می باشد. زنجیره این تحوالت بیانگر اراده ای 
نوین در جمع کشــورهای منطقه برای تحقق نظم 
نوین جهانــی در قالبی چند جانبــه به جای یک 
جانبــه گرایی غرب می باشــد کــه در کنار تامین 
منافع کشــورهای منطقه می توانــد از تکرار نقش 
آفرینی مخرب و بی ثبات ســاز نظام سرمایه داری 
در منطقه جلوگیری نماید. همگرایی که سندی بر 
حقانیت مواضع همیشــگی ایران است که همواره 
آمریکا را نه حال مشــکات بلکه ریشه مشکات 
دانســته و همگرایی منطقه ای را زمینه ســاز حل 
مشــکات دانسته اســت. مواضعی که امروز حتی 
مقامات دلبستگان قدیمی به آمریکا نیز آن اذعان 
کرده اند چنانکه ترکی فیصل مشــاور امنیت ملی 
عربســتان عنوان می کند که آمریکا میانجی گری 
قابــل اعتمــاد نمی باشــد و توافق تهــران ریاض 

باضمانت چین محقق شده است. 

پیام اسفند 1401

سرلشکر موسوی:

حقایق باید در جنگ شناختی 
امروز تبیین شود
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سال 1401؛سال جوالن بحران ها
سال ۱۴0۱رابه واقع باید سال بحران ها و سال فشل بودن 
نظام اطاع رســانی وعدم حضور به موقع نظامات اطاع 
رسانی کشور نامید؛ سالی که مرجعیت رسانه ای داخل به 

سخره گرفته شد و رسانه های بیگانه تاختند و تازاندند!!
سالی که چند روز بیشــتر به پایان آن نمانده است سالی 

بود که شــایعه و حرف های بی ربط بیشتر از نظام رسمی اطاع رسانی کشور مقبولیت داشت 
وهمه اینها و هرآنچه که نگفتیم در سایه بی تدبیری بی توجهی به نقش و مرجعیت رسانه های 
داخلی بود. سال ۱۴0۱را در حالی به پایان می رسانیم که موج سواری رسانه های معاند توانست 
بافضاســازی کاذب و دروغ ؛ جامعه را ملتهب و به آتش بکشــاند کــه مصداق واقعی این مهم 
حوادث پاییزی و اغتشاشات سه ماهه سوم سال و موضوع مسمومیت دانش آموزان در روزهای 
پایانی ســال بود. البته این عیب و اشکال بزرگ مختص به ۱۴0۱نیست بلکه سالیان است که 
گرفتارش هستیم! وگوش کسی هم بدهکار نیست و اراده ای هم برای اصاح آن وجود ندارد و 

گویی عده ای را این نابسامانی اوضاع را خوش می آید!
سال ۱۴0۱سالی بود که دستگاه های دولتی با آن همه سیستم عریض و طویل روابط عمومی 
شــان از بحران ها رو دست خوردند و نتوانســتند به هنگام وارد میدان شوند و اوضاع را کنترل 
کنند و متاســفانه وقتی به بازی وارد شدند که »نوشداروی« پس از مرگ سهراب بود و دشمن 
روایت های خود را به افکارعمومی تحمیل کرده بود! بازار شــایعه و ترکتازی رسانه های بیگانه 
زمانی قوت گرفت که امپراتوری رسانه ای استکباری توانست با تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق 
از جســور نبودن مدیران مســئول و ضعف در درک صحیح نظام اطاع رسانی کشور از بحران 
ها، میدان بازی را در دســت بگیرد و با کمک عوامل سرســپرده داخلی، در تنور این بحران ها 
بدمد و »هیزم شایعات« و اخبار دروغ  و نادرست را در آن بریزد و افکار عمومی را برای مدتی 

جهت دهی کند و به سمتی بکشاند که مرجعیت رسمی رسانه های کشور نیز زیر سوال برود!
عدم ورود به هنگام و نداشــتن یک استراتژی مدون و مشــخص و حتی بعضا سکوت دستگاه 
های رسمی اطاع رسانی و از طرفی ایجاد موانع گوناگون برای نظام رسانه ای کشور؛ باعث شد 
تا امپراتوری رســانه اســتکباری فرصت و زمین بازی مدیریت افکار عمومی جامعه را از دست 
سیستم رسمی کشور خارج کند و خود میداندار شود و با انتشار اخبار دروغ و ناراست چالشی 
اساســی برای کشور و افکارعمومی درست کند و عما رســانه های داخلی نیز بدلیل سیاست 

سکوت و انکار مسئولین قافیه را باختند.
درسال ۱۴0۱و بحران های رنگارنگش وقتی رسانه های دشمن میداندارشدند روایت های جعلی 
و چندگانه درجامعه رایج شــد و یک فضای فکری و وحشت آفرین درذهن افکارعمومی شکل 
گرفت وعما سررشــته کار حتی از دست دســتگاه های نظارتی وامنیتی هم در رفت و اواسط 
بحران ها بود که فهمیدند ضربه ها را ازکجا خورده و می خوریم و آنگاه بود که دســتگاه اطاع 
رســانی کشــور ملزم به ارائه اخبار درست و موضع گیری به موقع شــدند و حتی در جاهایی 
بجای سیســتم اطاع رســانی کشــور وارد میدان شدند و خود اطاع رســان شدند )اطاعیه 
مشــترک وزارت اطاعات وسازمان اطاعات سپاه پاسداران( متاسفانه باید به یک موضوع »نخ 
نما وکهنه« اشاره کنیم که شیوه مواجهه بخشی از حکمرانی با موضوعاتی که درنهایت چالشی 
شده و هزینه های گزافی به نظام تحمیل کرده است، الگویی شبیه مساله اخیر بوده و علی  رغم 

تجربه مکررونتایج آن، تغییری در این رویکرد صورت نگرفته است. 
آنچه که مسلم است در دنیای امروز ارائه دلخواه »روایت اول« ازپدیده ها و رخدادها از مهمترین 
اولویت های نظام اطاع رســانی است و دشمنان ایران اســامی به دقت به این نقطه ضعف ما 
اشــراف دارند و در ســایه غفلت وتعلل رسمی ما دراطاع رســانی حرف   و القائات خود را به 
افکارعمومی »حقنه« می کنند و اینجاست که دیگر عما سیاست سکوت و انکار رخدادها رنگ 
می بازد واین ما هســتیم که وقت طایی و فرصت مناســب اطاع رســانی   درست را از دست 
می دهیم.همه این اشــکاالت در شــرایطی رخ داده و می دهد که رهبر معظم انقاب اسامی با 
شناخت دقیق از زوایای تحرکات دشمن و ابزارهای آن ها؛ دکترینی با عنوان »جهاد تبیین« را 
به  عنوان یک اســتراتژی راهبردی برای تقابل با نظام سلطه مطرح نمودند و از ضرورت تاشی 
جهادگونه در این عرصه برای تبیین و روشــنگری سخن گفته اند، اما متاسفانه یک اراده جدی 
برای پیاده سازی جهاد تبیین درنظام اطاع رسانی رسمی کشور را شاهد نیستیم. اینک که با 
توجه به حوادث اخیر بحث اصاح نظام حکمرانی مطرح شــده است بنظر می رسد دروهله اول 
باید اصاحات اساســی و زیربنایی درنظام اطاع رسانی کشور و به رسمیت شناختن مرجعیت 
رسانه های داخلی مدنظر وتوجه قراربگیرد وبه تصویب برسد آنگاه به مسائل دیگر پرداخته شود 
چراکه درصورت بی توجهی یا تغییرات جزیی در نظام اطاع رسانی بازهم میدان را به دشمنان 
قســم خورده انقاب اسامی خواهیم باخت وآن ها هســتند که روایت اول را مطرح می کنند 

و چه خوب است که طراحان نظام اطاع رسانی کشور نگذارند »در برهمان پاشنه« بچرخد.
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آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود توســعه تحقیقــات 
افــق کاوش درتاریخ 1401/12/22 به شــماره ثبت 610522 به 
شناســه ملــی 14012086888 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گــردد. موضــوع فعالیــت: تهیــه و توزیــع و بســته بنــدی 
مــواد اولیــه شــرکت درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای 
الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیــت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحــدود مرکــز اصلــی : اســتان تهــران ، شهرســتان تهــران ، 
بخش مرکزی، شــهر تهران، محله ایرانشــهر، بلوار کریم خان 
زند ، خیابان ایرانشهر ، پالک 282 ، طبقه همکف کدپستی 
1584796611 ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از 
مبلــغ 1,000,000 ریــال نقــدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از 
شــرکا آقــای علــی ولــی بــه شــماره ملــی 0046809341 دارنده 
990000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم فرزانــه امیــدی نــژاد بــه 
شــماره ملــی 0061667137 دارنده 10000 ریال ســهم الشــرکه 
مدیــر عامــل آقای علی ولی به شــماره ملــی 0046809341 به 
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارندگان حــق امضا : 
کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک، 
ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه 
نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل منفــردا همراه 
بــا مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیــارات مدیرعامل: طبق 
اساســنامه روزنامــه کثیر االنتشــار سیاســت روز جهــت درج 
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت 

 مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1470265(

آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود کارا جهــان کانیــار درتاریــخ 
1401/12/22 به شــماره ثبت 610511 به شناســه ملی 14012086607 
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر 
جهــت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :تاســیس دفتر 
پیشــخوان و ارائــه کلیه خدماتی که توســط این دفاتــر ارائه میگردد. 
انجام خدمات کامپیوتری از قبیل تایپ و تکثیر درصورت لزوم پس 
از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران، شهرستان تهران، 
بخــش مرکــزی، شــهر تهــران، نظــام آبــاد شــمالی، کوچه شــهید رضا 
خاکپــور خانیکــی، خیابان شــهید بــرادران فتاحی، پــالک 123، طبقه 
همکف کدپســتی 1636953444 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان ســهم الشــرکه هر یک از 
شــرکا خانــم ســپیده رادمان نیا به شــماره ملــی 0010684247 دارنده 
400000 ریال ســهم الشــرکه خانم شــهناز رباط میلی به شــماره ملی 
الشــرکه اعضــا هیئــت  ریــال ســهم  0533133221 دارنــده 600000 
مدیــره خانــم ســپیده رادمــان نیــا بــه شــماره ملــی 0010684247 بــه 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره به مــدت نامحــدود خانم شــهناز رباط 
میلــی به شــماره ملــی 0533133221 به ســمت مدیرعامل به مدت 
نامحــدود و بــه ســمت عضو اصلــی هیئت مدیره به مــدت نامحدود 
دارنــدگان حــق امضــا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت 
از قبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادها، عقود اســالمی و همچنین 
کلیــه نامه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل منفــردا همــراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامــه کثیراالنتشــار سیاســت روز جهــت درج آگهی هــای شــرکت 
تعییــن گردیــد. ثبــت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور 

 پروانه فعالیت نمی باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1470263(

عملکرد بنیاد برکت در حوزه اشتغال زایی اجتماع محور در سال 1401؛

 ایجاد 300 هزار شغل برکت 
در مناطق محروم کشور

بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام ســال ۱۴0۱ را با ایجاد ۳00 هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم به پایان می رساند.

مدیرعامل بنیاد برکت درباره عملکرد این بنیاد در ســال ۱۴0۱ توضیح 
داد: امسال در حوزه اشتغال اجتماع محور ۱00 هزار طرح اشتغال زایی را 
راه اندازی کرده ایم که ایجاد فرصت های کسب وکار برای ۳00 هزار نفر را 
به شکل مستقیم و غیرمســتقیم در مناطق محروم و کم برخوردار کشور 
به دنبال داشته است. محمد ترکمانه ادامه داد: بنیاد برکت در مجموع تا 
به امروز ۲80 هزار طرح اشتغال اجتماع محور با ظرفیت 8۴0 هزار شغل 
مستقیم و غیرمســتقیم را در مناطق محروم و روستایی راه اندازی کرده 

است. وی خاطرنشــان کرد: شبکه مجریان و تســهیل گران بنیاد برکت 
در ۱۳ هزار و 500 روســتا و یک هزار و ۲50 شــهر از ۴۴8 شهرســتان 
در ۳۱ استان کشــور مشغول شناســایی متقاضیان و اشتغال زایی برای 
آن ها هســتند. به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، حجم کل سرمایه گذاری 
بــرای راه اندازی این ۲80 هزار طرح اشــتغال اجتماع محور بالغ بر ۳90 
هزار میلیارد ریال است.ترکمانه در تشریح فرآیند اشتغال زایی در مناطق 
روستایی و کم برخوردار کشور گفت: 950 مجری و تسهیل گر بنیاد برکت 
در مناطق هدف در حال خدمات رســانی به متقاضیان اشتغال هستند و 
پس از شناسایی، اهلیت سنجی و آموزش های الزم، آن ها را برای دریافت 
تســهیات به بانک های عامل معرفی می کنند. مدیرعامل بنیاد برکت از 
تمرکــز این بنیاد بر طرح های دانش بنیان و دانش محور در ســال ۱۴0۱ 
خبر داد و اظهار داشــت: در همین راستا، تفاهم نامه همکاری مشترک با 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی تمامی استان های کشور 

برای حمایت از طرح های دانش محور به امضا رسیده است.

 فرهادخادمی 

تیوان به زودی یکی از خودروسازان کشور خواهد بود
معاون مهندســی شرکت بهمن موتور با اشاره به اینکه در ســال آینده برنامه هایی داریم که برای افزایش ظرفیت ها به کار گرفته خواهد شد تاکید کرد 

شرکت تیوان به زودی یکی از خودروسازان کشور خواهد بود.
پارسا نوری، معاون مهندسی شرکت بهمن موتور در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست روز درباره اینکه برنامه تیوان به عنوان شرکت زیر مجموعه بهمن 
که تولید موتور خودرویی را انجام می دهد برای ســال جدید چیســت و آیا ظرفیت های آن تغییر خواهد داشــت؟ گفت: مجموع سرمایه گذاری در این 
شــرکت بســیار زیاد است و به دنبال افزایش ظرفیت ها هستیم. در سال آینده برنامه هایی داریم که برای افزایش ظرفیت ها به کار گرفته خواهد شد و از 

همین جا اعام می کنم که شرکت تیوان به زودی یکی از خودروسازان کشور خواهد بود.


