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است که به فرموده خلف صالح امام امت،
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی
تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت
بزرگدینیرانمی ُبرد،انقالباسالمیایران،
باقدرتوشکوهپابهمیداننهاد؛چارچوبها
را شکست؛ کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا
کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و
آغاز عصر جدیدی را اعالم کرد .طبیعی بود
کهسردمداران گمراهیوستموا کنشنشان

دهند ،اما این وا کنش نا کام ماند .چپ و
راست مدرنیته ،از تظاهر به نشنیدن این
صدایجدیدومتفاوت،تاتالش گستردهو
گون ه گونبرایخفه کردنآن،هرچه کردند
به اجل محتوم خود نزدیکتر شدند.
آزادی،اخالق،معنویت،عدالت،استقالل،
عزت ،عقالنیت ،برادری و  ...ازجمله
شعارهایاینانقالبمردمیبودهوهست؛
شعارهایی که مربوط به همه نسلها بوده
و همین دربرگیری همگانی زمانی و مکانی
منجر به پیوند نا گسستنی امت و ملت در
این بیش از چهار دهه شده است.
حضرتآیتاهللخامنهایرهبرمعظمانقالب
اسالمی۲،سالقبلهمزمانباچهلمینسالروز
پیروزیانقالباسالمی،باانتشارمنشور گام
انقالبدرمطلعآنبهشیواییورسایییادآور
شدندازمیانهمهملتهایزیرستم ،کمتر
ّملتی به انقالب ّ
ی گمارد؛ و در میان
همت م 
ّ
ملتهایی کهبهپاخاستهوانقالب کردهاند،
کمتر دیدهشده که توانسته باشند کار را به
نهایت رسانده و بهجز تغییر حکومتها،
آرمانهای انقالبی را حفظ کرده باشند .اما
انقالب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و
مردمیترین انقالب عصر جدید است ،تنها
انقالبی است که یک چل ه ُپرافتخار را بدون
خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده
و در برابر همه وسوسههایی که غیرقابل
مقاومتبهنظرمیرسیدند،از کرامتخودو
اصالتشعارهایشصیانت کردهواینکوارد
دومین مرحله خودسازی و جامعهپردازی
و تمدنسازی شده است.
البته همان ایام عنوان شد بیانیه گام دوم
انقالب تجدید مطلعی است خطاب به
ملت ایران و بهویژه جوانان که بهمثابه
منشوریبرای«دومینمرحلهخودسازی،
جامعهپردازی و تمدنسازی» خواهد بود
و «فصل جدید زندگی جمهوری اسالمی»
را رقم خواهد زد و انقالب را به آرمان بزرگش
کهایجادتمدننویناسالمیوآمادگیبرای

طلوعخورشیدوالیتعظمی(ارواحنافداه)
هست ،نزدیک خواهد کرد.
رهبر حکیم انقالب اسالمی در بخشی از این
منشور«،سنگین کردن کفهعدالتدرتقسیم
امکاناتعمومی کشور»رایکیازبرکاتانقالب
اسالمینامیدندوفرمودند:انقالب«کفهعدالت
را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین
کرد .نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در
کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر
بیهمتابرتارکنظامجمهوریاسالمیباشدو
هنوزنیست،نبایدبهاینمعنی گرفتهشود که
برای استقرار عدالت ،کار انجام نگرفته است.
واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با
بیعدالتیدراینچهاردهه،باهیچدور هدیگر
گذشته قابلمقایسه نیست .در رژیم طاغوت
بیشترینخدماتودرآمدهای کشوردراختیار
گروه کوچکیازپایتختنشینانیاهمسانانآنان
در برخی دیگر از نقاط کشور بود .مردم بیشتر
شهرها بهویژه مناطق دوردست و روستاها
در آخر فهرست و غالبا محروم از نیازهای اولیه
زیرساختی و خدمترسانی بودند.
جمهوری اسالمی در شمار موفقترین
حا کمیتهای جهان در جابهجایی
خدمت و ثروت از مرکز به همهجای کشور،
و از مناطق مرفهنشین شهرها به مناطق
پاییندستآنبودهاست.آماربزرگراهسازی
و خانهسازی و ایجاد مرا کز صنعتی و اصالح
امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مرا کز
درمانیوواحدهایدانشگاهیوسدونیروگاه
وامثالآنبهدورترینمناطق کشور،حقیقتا
افتخارآفریناست؛بیشکاینهمه،نهدر
تبلیغاتنارسایمسئوالنانعکاسیافتهو
نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن
اعتراف کرده است؛ ولی هست و حسنهای
برای مدیران جهادی و بااخالص نزد خدا
و خلق است .البته عدالت مورد انتظار
در جمهوری اسالمی که مایل است پیرو
حکومت علوی شناخته شود ،بسی برتر از
اینها است و چشم امید برای اجرای آن به

شما جوانهاست».
دو سال از گام دوم انقالب در حالی سپری
شدن است که با استناد به همین فرصت
میتوان درباره کیفیت مسیر نیل به تمدن
نوین اسالمی اظهارنظر کرد .البته بدیهی
است بایدهای زیادی برای به سرمنزل
مقصود رسیدن هست که تا پاس نشوند،
طعم شیرین موفقیت آ نطور که باید،
چشیده نخواهد شد.
حدود یک ماه پس از ابالغ منشور گام
دوم انقالب ،سکانداری عدالتخانه ایران
اسالمی به حجتاالسالم سید ابراهیم
رئیسی سپرده شد و به اذعان خبرگان در
این مدت ،شمشیر عدالت دستگاه قضا
بر دیرک خیمههای غارتگران بیتالمال
و امویان معاصر نشسته است .البته این
رویهامسالنیزباابالغسندارتقایافتهتحول
ن که
قضائی ،یک گام به جلو حرکت کرد.ای 
دستگاهقضابرخوردبامفاسدراازدرونخود
شروع کرد و هما کنون جلوی تخلف برخی
باالترین مقامات این کشور کوتاه نمیآید
(مانندتخریبویالیدومقاممسئولارشد
پیشینوفعلیدر فیروزکوه)،نشاناز حرکت
مطمئنانقالباسالمیدرصراطقویماست
ونشانمیدهدباهمانانگیزهوارادهای که
حکومتخودفروختهوظالمشاهنشاهیدر
هم کوبید میتواند مسیر رسیدن به تمدن
نوین اسالمی را تصریح کرد.
این در حالی است که کمتر از یک سال
پس از تغییر سکانداری قوه قضائیه،
مستأجران بهارستان نیز جای خود را به
وکالی تازهنفسی دادهاند که امید میرود
استوارتر از گذشته در مسیر تمدن نوین
اسالمی گام بردارند.
ل کننده این مسیر نیز
حلقه سوم و تکمی 
تشکیل دولت «جوان حزباللهی» است
که امید است با تحقق آن ،زمینه تمدن
نوین اسالمی تسهیل شود و دین و دنیای
مردم در کنار هم تأمین شود.

مواجه هستیم .اما در عین حال مردم با همت،
ایثار و فدا کاری خود توانستند این یک سال را
به خوبی بگذرانند.
وی ادامه داد :تمام اصرار ما این است که در این
دو ماه کاری کنیم که موج چهارم صورت نگیرد،
یکی از دالیل این مسئله آن است که کسب و کار
مردم بهخصوص در حوزه خدمات و گردشگری
در ایام عید شرایط مناسبتری نسبت به سال
گذشتهداشتهباشندتابتوانندضررهای گذشته
را جبران کنند .ا گر در این دو ماه مراعات نشود و
واردموجچهارمشویموناچاریم کهمحدودیتها
را اعمال کنیم.
رئیسجمهورگفت:ازهمهکسانیکهنیازمندیهای
ما در بخش بهداشت ،حفاظت فردی ،وسایل
پزشکی و ا کسیژنسازها را تأمین کردند تشکر

می کنم .شرکتهای دانش بنیان تجهیزات
پزشکی که خواستیم را ساختند و مردم را تنها
نگذاشتند.تقریباهمپایدنیاپیشآمدیمیعنی
امروزطورینیست کهبگوییم کسیمریضاست
اما تخت یا  ICUنداریم .همه در صحنه حضور
داشتند و این کار بزرگ انجام شده است.
رئیسجمهور گفت :در زمینه تولید وا کسن
وارد شدیم و حضور پیدا کردیم و قدمهای اولیه
را برداشتیم .مسئولین متخصص ما مطمئن
هستند که ما در نهایت در سال آینده به وا کسن
میرسیمووا کسیناسیونباوا کسنهایداخلی
ما انجام خواهد شد.
روحانی گفت:مابادنیاتفاوتاساسیداریم.ا گر
ی گوید کهمنتوانستماز کرونابامشکالت
دنیام 
موجودعبور کنم،اماادعایماباالتراستزیراما

در حالتحریموفشار از مشکالتعبور کردیم.ما
ازیکبانکیاصندوقبینالمللیخواستیمبرای
خریدتجهیزاتپزشکیوامبگیریماماآمریکامانع
شدوجلویمارا گرفت.یعنیجنایتحکومتقبلی
آمریکا در حدی بود که جلوی درمان ،وا کسن،
تجهیزات و گرفتن وام را گرفته بود .کشورهای
دیگر این مشکالت را نداشتند.
وی ادامه داد :ا گر تولید داخلی ما نبود ،ا گر
شرکتهایدانشبنیانوا گرفعالیتبخشهای
مختلف در داخل کشور نبود و ما نیازمند بودیم
ماسکهمبهمانمیفروختند،دستکشهمدر
اختیارماقرارنمیدادند ،گانپرستارهاراهمبهما
نمیدادند .همه اینها در داخل تولید شد.
رئیسجمهورتصریح کرد:امروزتصمیماتخوبی
گرفتیم که برخی از آن مربوط به ایام اسفند و

خرید و فروشها و نوروز میشود که بعدا برای
مردم توضیح داده خواهد شد .ا گر با یک موج
جدیدی مواجه نشویم این مقررات میتواند
اجرا شود به شرط اینکه همه آنها در کسب و
کارهایشبعیدوتفریحاتایامنوروز موردمراد
قرار گرفته شود.
روحانی گفت:همچنینمصوبهدیگریداشتیم
کهدوستانماتوضیحمیدهند کهفردا(یکشنبه)
آن مصوبه ابالغ خواهد شد ،نسبت به مسئله
وا کسنبود کهچهویژگیهاییچهتولیدداخلی
و چه خارجی ،باید داشته باشد .نکاتی که مورد
نظروزارتبهداشتبوددراینجلسهموردتأ کید
وتأییدقراردادوانشاءاهللدراینچارچوبهاهم
برای خرید وا کسن و هم برای حمایت از وا کسن
داخلی تالش بیشتری را خواهیم کرد.

بهبهانه۱۲بهمنوآغازجشنهایدههمبارکفجربررسیشد؛

گامدومانقالب
محکمتر  از
گامنخست

وحید عظیمنیا
امروز دقیقا  ۴۲سال از آن پنج شنبه
ی گذرد؛
بهاریدردلزمستانسردسوزانم 
زمستانی کهنهیکفصلبلکهبهدرازاییک
قرن در آن «هوا دلگیر ،درها بسته ،سرها در
گریبانودستهاپنهان»بودومردمظلمستیز
این سرزمین با آنکه «ره تاریک و لغزان» بود
ُ
بهپاخاستند.عقربههایساعت که کندی
حرکتآنرا گوشهنشینانزندانهایمخوف

ی کنند،
ساوا کبهترازهر کسدیگریدرکم 
۹و۲۷دقیقهو۳۰ثانیهروز ۱۲بهمن۱۳۵۷را
نشانمیداد کههواپیمایحاملامامامت
در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین نشست و
بعد از  ۱۵سال ،راهبر حکیم انقالب اسالمی
بهوطنبازگشت؛امااینبار نهدر قامتیک
مخالف و یا زندانی سیاسی بلکه بهعنوان
پرچمدار بزرگترین و مردمیترین انقالب
عصر جدید.اهمیت این انقالب آنجایی

روحانی در ستاد ملی کرونا:

سال آینده به واکسن داخلی میرسیم
رئیسجمهور گفت:براساسگفتهمسئولین،سال
آیندهبهوا کسنایرانیمیرسیمووا کسیناسیون
با وا کسنهای داخلی انجام خواهد شد.
به گزارش مهر ،حجتاالسالم حسن روحانی
رئیسجمهور صبح دیروز در جلسه ستاد ملی
کرونا اظهار کرد :یک سال از دوران ویروس کرونا
سپریشدهاستوتا  ۲۰روز دیگربهسالگردورود
اینویروسبه کشورمیرسیم.امسالسالبسیار
سختی هم برای ما و هم برای جهانیان بود .زیرا
موضوعتنهاموضوعسالمتنبودامادر کنار این
ویروسمسئله کسبو کار مردمهممطرحبود،

در کنار این ویروس مسئله زندگی اجتماعی هم
مطرح شد ،در کنار این ویروس آموزش فرزندان
ماهمتحتتأثیرقرار گرفت،بنابراینیکبیماری
عادی نبود و مشکالت بسیار بزرگی را در همه
جهان به وجود آورد.
روحانی گفت:مادر اینماجراتنهابودیمو کسی
ما را یاری نکرد و االن هم وقتی میخواهیم
وا کسن تهیه کنیم با چه سختیها و با عبور از
پیچهای مختلف این کار را انجام دهیم ،دنیا
پول و بانکش آزاد است و روابط مالی و بانکی
آن معمولی است ولی ما با مشکالت ویژهای

یادداشت

محمدحسن دهقانی /کارشناس استراتژیک
«دونالدترامپ»،رئیسجمهورپیشینآمریكا،باهدف
اعمالفشاربرایرانبرایمذا كرهبرسرتوافقیمطلوبتربا
کشورش،درماهمی2018ازبرجامخارجشد.بههمینمنظور،
آمریکا سیاست «فشار حدا کثری» را در دستور کارش قرار داد
کهخساراتقابلتوجهیبرای کشوربهبارآوردهاست.اقتصاد
ایران در سالهای  2019-2020با افت 7درصدی مواجه شد
و ارزش پول کشور به پایینترین حد ممکن رسید .واشنگتن
اخیرا تحریمهای بیشتری را علیه سیستم بانکی جمهوری
اسالمی اعمال کرده است.
با این وجود ،تهران پیشنهاد مذا کره مجدد بر سر این توافق
را بهشدت رد کرده و خواستار عمل همه طرفهای موجود
در برجام به تعهدات خود شده است.
در این راستا پس از اجرای سیاست«صبر استراتژیک»با
کم کردن میزان تعهدات خود بهصورت مرحلهای اقدام به
اجرایسیاست«ابتکار وتهاجم» کردهتادر اینصورتبتواند
با اجرای غنیسازی  20درصد درواقع به صورت فعاالنه به
جامعه بینالمللی بگوید که در صورت عدم اجرای تعهدات
خود با برخورد هوشمندانه جمهوری اسالمی ایران مواجه
خواهند شد.
درواقع ایران با اتخاذ این سیاست تالش دارد تا به جامعه
جهانیعلیالخصوصایاالتمتحدهثابت کند کهراهبرخورد
با این موضوع تنها به صورت عزتمندانه و با تأمین منافع
مشترک میسر است.
همچنینیکیدیگراز اهدافاینسیاستایجادقدرتفعال
در مقابل تمام راهبردهای طرف غربی است که به ایران این
امکان را میدهد به صورت گام به گام « تولید قدرت» کرده و
از مزایای آن بهره ببرد.
البته اختالفنظرهای زیادی در جناحهای سیاسی هر دو
کشور رویاینموضوعاتوجوددارد،بسیاریاز کارشناسان
ی کنند ،پس از اجرای سیاست فشار حدا کثری
پیشبینی م 
که اثرات نسبتا زیادی بر روی اقتصاد ایران گذاشته و
نارضایتیهای را در بین بدنه ضعیف جامعه ایران درست
کردهاستجمهوریاسالمیایرانوادارمیشودبهمیزمذا کره
برگردد،عدهایهماینسیاستراابزاریدردستدولتبرای
اعمال فشار به جناحی که مخالف مذا کره هستند میدانند،
که البته این موضوع نیز در بدنه کارشناسی آمریکا هم وجه
کامال مشابهی دارد.
این در حالی است که عدهای از کارشناسان معتقدند در
هر صورتی دور جدیدی از «دیپلماسی رفت و برگشت» (به
معنیمیانجیگریبینطرفینیازطریقرفتوآمدنمایندگان
میانجیگر در بین دو کشور بهمنظور حصول به یک راهحل
قطعی در حال شکلگیری است ).بین تهران و واشنگتن
پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماههای آینده
برگزار میشود.
«جو بایدن» ،رئیسجمهور منتخب و نامزد حزب دموکرات
گفته است ،به برجام بازمی گردد .مذا کرات برجام زمانی
صورت گرفت که وی معاون رئیسجمهور آمریکا بود .این در
حالیبود که«دونالدترامپ»ابرازاطمینان کردهبوددرصورت
انتخاب مجدد میتواند ظرف چند هفته توافق جدیدی را
با ایران حاصل کند ،این یعنی هر دو حزب خواستار بهترین
توافق با جمهوری اسالمی ایران هستند.
با وجود اختالفنظر مخالفان و موافقان توافق هستهای در
ایاالتمتحدهبراینباورند کهاعمالمجددتحریمهابرجمهوری
اسالمی در دو سال گذشته ،اهرمهای فشار قابلتوجهیرا
برایاستفادهعلیهاین کشور در اختیار آمریکاقرار دادهاست.
ن که آیا آمریکا باید از این اهرم
با این حال ،دو طرف در مورد ای 
فشاربرایدستیابیبهتوافقبهتردرچارچوبآنمعاملهقبلی
ن کهفشار رابرای گرفتنامتیازاتجذابتر
استفاده کند،یاای 
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پایانصبراستراتژیک
از ایران،ازجملهپایاندادنبهبرنامهغنیسازیاورانیوماین
کشور افزایش دهد ،باهم اختالف نظر دارند.
دولت «بایدن» در ازای اعمال محدودیتهای بیشتر در
قبال فعالیتهای هستهای ایران نسبت به آنچه در توافق
اصلی موردنیاز است ،پیشنهاد لغو تحریمها را ارائه میدهد،
هر دو جناح حا کم تصور می کنند که ایران برای مذا کرات
جدید ناامید است.
بااینوجود ،گفتمانرایجدرموردایراندرچارچوبسیاست
خارجی واشنگتن ،دور شدن از اصل مطلب را به همراه دارد.
از زمان خروج آمریکا از برجام در سال  ،2018فضای سیاسی
ایران دچار یک تحول ساختاری شده که اساسا محاسبات
دیگر کشورهاراتغییردادهاست.ایرانمنابعجدیدیازقدرت
داخلی و بینالمللی را در اختیار دارد و به نظر میرسد خیلی
ی کند ،آمریکا را موردتوجه قرار
کمتر از آنچه واشنگتن تصور م 
داده و به آن کشور متوسلمیشود.
انسجام جدید
شهادت«سردار سلیمانی»،همراهبا کارزار تحریمهایآمریکا
که ریاست جمهوری آن را «جنگ اقتصادی» توصیف کرده،
یک همکاری هماهنگ در بین جناحهای سیاسی کشور با
نیروهاینظامیبهوجودآوردهاست.از آخریندورمذا کرات،
ایران نشان داده که قادر است نیمیاز تولید نفت عربستان را
متوقف کند ،پهپادهای آمریکایی را در خلیجفارس سرنگون
کند و حمالت موشکی بالستیک را علیه سربازان آمریکایی
در عراق ترتیب دهد.
در ماهسپتامبر،امتناعسازمانمللاز اعمالمجددتحریمها
علیه ایران یک پیروزی دیپلماتیک برای ایران بود .ا کنون
روابط جمهوری اسالمی با روسیه محکمتر شده و در حال
نهایی کردن یک توافقنامه استراتژیک  25ساله با چین
هستیم .تهران با استقبال از حضور مسکو و پکن در غرب آسیا
برای متعادل کردن نقش آمریکا در منطقه ،همراه با برخی
از همسایگان خود به عالوه روسیه و چین به دنبال ایجاد
باشگاه مخالفین آمریکا در منطقهای است که دالر نقشی در
دادوستد آنها نداشته باشد.
همچنین ایران ا کنون برای دستیابی به منافع امنیتی و
اقتصادی،بهروسیهوچینیمتوسلشده کهبهطورفزایندهای
ضدآمریکایی هستند .این تغییر چشمگیر است ،به ویژه با
ن که پیش از این در طی سالهای  2002تا ،2015
توجه به ای 
چین و روسیه اغلب به دلیل جلب رضایت واشنگتن ،علیه
فعالیتهایهستهایایرانرأیمخالفمیدادند.این کشورها
ا کنونمتحداناستراتژیکتهرانهستند،همچنینخصومت
مشترک آنها با آمریکا اختالف عقیده قبلی آنها با ایران را
کاهش داده و جبههای هماهنگ ایجاد کرده است.
در آغاز شیوعویروس کرونا،ناظرانآمریکاییایرانرابهخاطر
ناتوانیدر کنترلاینبیماری کهمعتقدبودندحاصل کوتهفکری
ی کردند.بااینحال،
ی کفایتیاین کشور است،سرزنشم 
وب 

چندماهبعد،بسیاریازایرانیاندیدند کهثروتمندترینملت
جهان یعنی آمریکا نتوانست شیوع این بیماری را بهتر از آنچه
كه كشورهمهجورتحریمشدهایران کنترل کردهبود،مدیریت
کند .عالوه بر این ،آمریکا در زمان شیوع کووید  ،19اقدامات
گسترده تحریمی و غیرمنصفانهای را برعلیه مردم جمهوری
اسالمیاعمال کرده کهدرواقعاینامرصحتادعاهایتهران
ن کهواشنگتنبرایمردمایرانآرزویسالمتیندارد
مبنیبرای 
ومخالفتآمریکابابرنامههستهایفقطبهانهایبراینابودی
این کشور است ،مهر تأیید میزند.
  امتیاز کمتر در قبال خواسته کمتر
در نقطه مقابل  ،آمریکاییهای موافق برجام  ،معتقدند که
ا گرآنانمایلهستندامتیاز بیشتریاز ایرانبگیرند،بایددر
عوض چیزهای بیشتری به این کشور بدهند .با این حال،
عوامل داخلی و ژئواستراتژیکی که در باال ذکر شد ،وضعیت
ایرانرادر هرمذا کرههستهایحساستراز گذشتهخواهند
کرد .مواضع اخیر رهبری و مقامهای دیپلماتیک بیش از
گذشته این موضوع را مشخص کرده است« .ظریف» در
گفتوگویاخیرخودبا«فریدزکریا»درشورایروابطخارجی
اظهار کرد که ایران «مطلقا» درباره توافق هستهای مذا کره
نمی کند .در حقیقت ،ایران ا کنون از آمریکا درخواست
ی کند تا به دلیل نقض توافقنامه بینالمللی مورد تأیید
م 
شورای امنیت سازمان ملل متحد ،غرامت آن را جبران
ن کهصرفا
کند.برخیممکناستاینسخنانرابهدلیلای 
چانهزنیبرایمطالبهبیشتراز واشنگتناست،رد کنند؛اما
شرایط ایران به مرحله حساسی رسیده که توافق هستهای
ی کند:ایرانبایدبتواندنفتخودرابفروشد
آنراتضمیننم 
و از عواید آن برای خرید آنچه موردنیاز است ،استفاده کند.
قبل از خروج آمریکا از برجام و علیرغم وعدههای واشنگتن
در زمان «بارا ک اوباما» ،رئیسجمهوراسبق این کشور،
ایران در انجام معامالت دالری با موانع زیادی روبهرو بود،
زیرا مؤسسات مالی بینالمللی بهشدت منطبق با قوانین
ی کردند.
تحریمهای آمریکا عمل م 
بهطورکلی جمهوری اسالمی ایران ،نسبت به سال 2015
با اطمینان بیشتر و اختالف نظر کمتری ،هم در بین مردم
و هم مسئوالن نسبت به یک بسته مهم لغو تحریمهای
ن کهبسیاری
آمریکاامیدوارودلخوشنیستند،علیرغمای 
ی کنند که مردم در خصوص
در واشنگتن بهاشتباه تصور م 
منافعملیخود کوتاهمیآیند.جمهوریاسالمیبامشخص
کردناهدافخودازمذا کرهبعدی کهباپیششرطلغو کامل
تحریمهاوعدممذا کرهمجددبررویبرجام،درواقعموضع
پیشدستانهوبسیارهوشمندانهایرادربرابرایاالتمتحده
اتخاذ کرده است.
باید گفت دور بعدی مذا کرات در صورتی که با راهبرد« تولید
قدرت»دردرونهمراهباشدقطعاباسختیبر گامهایخاص،
معامالتی ،سریع و برگشتپذیر متمرکز خواهد شد.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت پویندگان پزشکی پردیس
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۰۷۲
شناسه ملی 10700131815
بدینوسیلهاز کلیهسهامدارانیانمایندگانقانونیآنهاوبازرسینشرکتدعوتبهعمل
میآیدتادر جلسهمجمععمومیفوقالعادهشرکت کهدر مورخه  99/11/25ساعت  8:00
در محلقانونیشرکتبهنشانیاستان گلستان،مینودشت،شهرکصنعتیمینودشت،
خیابان سازندگی چهارم  تشکیل می شود ،حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :
 افزایش سرمایهتاریخ انتشار99/11/12 :
هیات مدیره شرکت پویندگان پزشکی پردیس
خ ت99/11/12 :

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوقالعاده
نوبت اول شركت تعاونی مسكن مهر
كارمندی دو ارومیه به شماره ثبت 9462
با عنایت به نامه شماره  6407مورخ  1399/04/10سرپرست محترم تعاون ،كار و رفاه
اجتماعیاستانآذربایجانغربیمنضمبهنامهشماره99/115/345مورخ1399/04/05
مدیركل محترم اداره راه و شهرسازی استان آذربایجانغربی و با توجه به مجوز شماره
 15534مورخ  1399/08/12ادار ه كل متبوع مبنی بر انتشار آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوقالعاده به تعاونی مذكور راسا توسط این اداره به منظور تمدید مدت فعالیت شركت
تعاونی مذكور و با توجه به عدم اقدام مدیران تعاونی جهت انتشار آ گهی دعوت مجمع
عمومی فوقالعاده و اتمام مدت فعالیت تعاونی و عدم تطبیق اساسنامه بدینوسیله در
اجرای مفاد موازین قانونی مقرر در تبصره  1ماده  6آییننامه اجرایی تبصره  3ماده 33
قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران جلسه مجمع عمومی فوقالعاده
نوبتاولشركتتعاونیمسكنمهر كارمندیدوارومیهراسساعت10صبحروز دوشنبه
مورخ1399/11/27درمحلسالناجتماعاتادارهتعاون ،كارورفاهاجتماعیشهرستان
ی گردد .از عموم سهامداران و اعضا
ارومیه واقع در اول خیابان شهید رجایی تشكیل م 
محترمدعوتمیشودجهتاتخاذتصمیمراجعبهموضوعاتذیلدر روز وساعتمقرر
در محل تعیین شده حضور به هم رسانند و یا با توجه به مفاد ماده  19آییننامه نحوه
تشكیل مجامع عمومی در صورتی كه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد ،میتواند
حق رای خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تاماالختیار از میان اعضا
یا غیراعضا وا گذار نماید در این صورت هر عضوی میتواند عالوه بر رای خود حدا کثر
سه رای باوكالت و هر شخص غیرعضو تنها یك رای باوكالت داشته باشد .توضیحا اینكه
وكالتنامههای عادی بایستی یك روز بعد از انتشار آ گهی مذكور تا یك روز قبل از تشكیل
مجمع و با حضور همزمان هر دو وكیل و موكل به غیر از ایام  تعطیل تنظیم شده و توسط
بازرسبررسیوتایید گرددودر غیراینصورتوكالتنامهرسمیحضور در مجمعبایستی
به تایید یكی از دفترخانههای اسناد رسمی رسیده باشد.
دستورجلسه:
 -1اتخاذ تصمیم در مورد تمدید مدت فعالیت شركت تعاونی به استناد ماده 5
اساسنامه
حسین قربانزاده – سرپرست اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه
تاریخ انتشار99/11/12 :
خ ش99/11/12 :

گفتوگو
شهریارحیدری ،نایبرئیسکمیسیون امنیتملیدرمجلس:

ایران به دنبال عمق بخشیدن
به روابط منطقهای است

گروه سیاسی
شهریارحیدری،نایبرئیس کمیسیون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورای
اسالمیدروا کنشبهسفروزیرامورخارجه کشور
به  ۵کشور منطقه از با کو تا آنکارا به «رسالت»
گفت:بدونشکارتباطبا کشورهایهمسایه
یکی از اولویتهای نظام جمهوری اسالمی
ایران بوده و هست .بهویژه که مقام معظم
رهبری بر این موضوع نیز تأ کید کردند که ارتباط با کشورهای منطقه و
همسایه در اولویت است.
ویافزود:از طرفیآذربایجانبهدلیلداشتنشرایطجغرافیاییومنابع
نفتو گاز اخیراموردتوجه کشورهایفرامنطقهایبهویژهآمریکا،ترکیهو
همچنینرژیمصهیونیستیقرار گرفتهاست.بنابراینارتباطباجمهوری
آذربایجان بهعنوان یک همسایه خوب ،امری طبیعی است.
حیدرییادآورشد:اماحادثهاخیرقرهباغوتنشبینارمنستانوآذربایجان
باعثبرخیتغییردر تحوالتمیدانیشدوقطعبهیقینتأثیراتیبرروابط
کشورهادر منطقهایجاد کرد.از یکطرفنگرانیجمهوریاسالمیایران
برای حفظ تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان که حق این کشور بود و
از طرف دیگر وجود کشورهای فرامنطقهای با هدف ناامن کردن منطقه
قفقاز و به غارت بردن ذخایر ملی جمهوری آذربایجان.
نایبرئیس کمیسیونامنیتملیمجلسضمناشارهبهحضورنیروهای
تروریستیو کشورهایی کهخواهانایجادآشوبدر منطقهقفقاز بودند،
گفت :حضور آنها درزمان تنش بین آذربایجان و ارمنستان در منطقه
قفقاز چند هدف عمده داشت .هدف اول این است که همسایگان از
یکدیگر فاصله بگیرند و با ایجاد تفرقه و تنش بین کشورهای همسایه
که استارتش توسط رژیم صهیونیستی زده شد ،بین ایران و آذربایجان،
ارمنستان و ایران و ارمنستان و آذربایجان فاصله بیندازد که این مسئله
ما را نگران کرد.او تأ کید کرد :بنابراین ظریف بهعنوان وزیر امور خارجه
سفرهای میدانی برای ترمیم روابط بین کشورها و بهویژه تحقق این
نگاه که تحوالت میدانی در منطقه ایجاد شد ،این سفر را هم به روسیه
هم به آذربایجان و همچنین سایر کشورهای منطقه که میتوانند
بهنوعیاثرگذار باشندانجامدادهاست.حیدریاظهار کرد:هدفاصلی
جمهوری اسالمی ایجاد امنیت پایدار در منطقه و جلوگیری از تنش در
روابط کشورهای منطقه قفقاز و همسایه و همچنین تعمیم بخشیدن
عمق به روابط کشورهاست که میتواند بهتر از گذشته باشد .بهویژه
میان کشورهای آذربایجان ،ارمنستان ،روسیه و ایران که مجموعهای
از کشورهای بههمپیوسته ازنظر جغرافیایی هستند .همچنین دارای
مشترکات قوی فرهنگی و تاریخی نیز هستند.نایبرئیس کمیسیون
امنیت ملی مجلس عنوان کرد :با این اوصاف ،سفر ظریف بهعنوان یک
اقدامضروریوطبیعیصورت گرفتهاست.زیراهرچقدر ما ارتباطمانرا
بااین کشورها گسترده کنیمبهنفعتمام کشورهایی کهوزیرامور خارجه
کشورمانبهآنهاسفر کرد،است.درغیراینصورتدرخألاتحادووحدت
بین کشورهایهمسایهومنطقهقفقاز ،کشورهایبیگانهوفرامنطقهای
ی کنند.وی گفت :کشورهای فرامنطقهای هم نیامدهاند
حضور پیدا م 
که به مردمان و ملتهای این منطقه کمک کنند بلکه آمدهاند در سایه
تنش از منافع و منابع خودشان بهرهبرداری کنند که منافعشان تأمین
نفت و گاز است و با ایجاد تنش نیز منافعشان تأمین میشود .درنتیجه
این سفرها یک ضرورت است و باید انجام گیرد و امیدوار هستیم که
اثربخش نیز باشند.این نماینده در انتها تأ کید کرد :جمهوری اسالمی
ایران به دنبال امنیت پایدار ،روابط دوستانه با کشورهای همسایه و
کشورهایی است که تمایل بیشتری بهنظام جمهوری اسالمی و ارتباط
منطقهای با حفظ منافع دو ملت دارند.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده هیات امنا انجمن خیریه
حمایت از بیماران خاص شهر قدس به
شماره ثبت  82و شناسه ملی 10187000965
بدینوسیله از كلیه هیات امنا محترم انجمن دعوت به عمل میآید تا در مجمع مذكور كه
در ساعت  12مورخ  1399/12/02به آدرس استان تهران – شهرستان قدس – خیابان
امامزاده–انتهایبلوار –جنب كوچهمسجدامامحسنمجتبی(ع)–پالك257تشكیل
ی گردد ،حضور به همراه رسانند.
م 
دستورجلسه:
 -1تصویب صورتهای مالی (حساب ترازنامه و سود و زیان) سال 1398
 -2انتخاب اعضای هیاتمدیره
 -3انتخاب بازرس برای سال مالی 1399
 -4انتخاب روزنامه كثیراالنتشار
تاریخ انتشار 99/11/12 :خ ت99/11/12 :

هیاتمدیره

آ گهی
یرساندجهتمشاهدهدفترچهعوارض
بهاطالع كلیهشهروندانمحترمشهرارجمندم 
محلی  1400این شهرداری كه به تصویب شورای اسالمی شهر ارجمند به شماره 1584
مورخ  99/11/08و كمیته انطباق فرمانداری شهرستان فیروزكوه گردیده است به آدرس
 arjmand.irمراجعه فرمایید.
تاریخ انتشار 99/11/12 :خ ش99/11/12 :
ارجمندی – شهردار ارجمند
برگ سبز خودرو پراید  141آی نقرهای متالیك به شماره شهربانی 284-91س 63و شماره
شاسی  S1482285193606و شماره موتور  1816056به نام آقای مقصود جاللی طالش
میكاییلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند كمپانیوشناسنامهمالكیتسواریپژو405مدل84بهشمارهپالك482د-71ایران
 22و شماره موتور  12484023322و شماره شاسی  13201289مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

آ گهی فراخوان عمومی 99/11/11

شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

شركت آب و فاضالب استان در نظر دارد به منظور بهبود خدمات آبرسانی
به مردم نجیب و شریف شهرستانهای چابهار و دشتیاری تعداد  10عدد
تانكر آبرسان به صورت پیمانكاری جذب نماید.
از كلیه متقاضیان دعوت به عمل میآید تا ظرف مدت یك هفته با در
دست داشتن مدارك الزم به شركت آبفای استان یا امور آب و فاضالب
شهرستانهای مذكور مراجعه نمایند.
شماره تماس ضروری ( 09151496091آقای دهشیبی)
تاریخ انتشار99/11/12 :
خ ش99/11/12 :

شركت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

