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*نسیبه پیرایش
و  پاییز  فصل های  در  ساله  هر  هوا  آلودگی 
از  بسیاری  در  جدی  معضل  یک  به  زمستان 
از  یکی  چند  هر  می شود.  تبدیل  کشور  مناطق 
گاز  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  بزرگترین 
داریم  گاز  تامین  مشکل  اما  هستیم،  جهان  در 
مجبور  مصرف  پر  فصل های  در  که  جایی  تا 
و  هوا  آلودگی  و  می شویم  مازوت سوزی  به 
تبعات  از  بسیاری  و  زیست محیطی  مشکالت 

جبران ناپذیر آن را به جان می خریم. 
و  هوا  ملی  مرکز  سرپرست  رابطه  همین  در 
زیست  محیط   حفاظت  سازمان  اقلیم  تغییر 
را  کشور  نیروگاه های  برخی  در  مازوت سوزی 
در  بخاری  نیروگاه   ۱۶ از  گفته:  و  کرده  تایید 
در  طوس  نیروگاه  مانند  نیروگاه   ۱۴ کشور 
تبریز،  در  بناب  همدان، سهند  در  مفتح  مشهد، 
ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، شهید منتظری 
شهید  البرز،  در  قائم  منتظر  شهید  اصفهان،  در 
مازوت سوزی  بندرعباس  و  قزوین  در  رجایی 
دارند. اما وی علت آلودگی هوا را مازوت سوزی 
نمی داند: به عنوان نمونه تا دو سال گذشته در 
هوا  آلودگی  اما  نداشتیم  مازوت سوزی  تبریز 
بود. در این مواقع می توان گفت مصرف مازوت 
اما می تواند در  عامل ایجاد آلودگی هوا نیست 

هستند،  نیروگاه ها  مجاورت  در  که  شهرهایی 
تشدیدکننده آلودگی هوا باشد. بدین جهت در 
سال های گذشته با وجود مصرف صرفا گاز، به 

علت وارونگی دما، آلودگی هوا داشتیم.
به گزارش ایسنا گل علیزاده در پایان به علت 
در  گفت:  و  کرد  اشاره  تهران  هوای  آلودگی 
می شویم،               سرد  فصل  وارد  که  سال  دوم  نیمه 
و  باد  وزش  عدم  دما،  وارونگی  به  توجه  با 
در  داشت.  را خواهیم  هوا  آلودگی  هوا  سکون 
سال ۹۷ شرایط جوی بسیار خوبی به علت باد 
و باران داشتیم، به گونه ای که سال ۹۷ از بهترین 
سال ها به جهت تعداد روزهای سالم و شرایط 

مطلوب بود.
در نشستی هم که چندی پیش توسط دانشگاه 
علل  تبریز،  هوای  »آلودگی  موضوع  با  تبریز، 
شد،  برگزار  آن«،  از  رفت  برون  راهکارهای  و 
به  هوا  آلودگی  موضوع  در  اتهامات  انگشت 
گرفته  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  سمت 
تبریز،  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 
مجلس  در  تبریز،  مردم  نماینده ی  علیرضابیگی 
انگشت  کرد:  اظهار  نشست،  این  ابتدای  در 
دولت  در  استان  هوای  آلودگی  بحث  در  اتهام 
دوازدهم، به علت ترک فعل انجام شده از سوی 
این  سمت  به  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان 

سازمان قرار داشت و من از سال ۱۳۹۷ پیگیر 
آلودگی کارخانه ی کاوه سودا بوده و در مجمع 
در  متاسفانه  کردم.  مطرح  نیز  استان  نمایندگان 
وجود  مشخصی  مدعی  محیطی  زیست  مسائل 
ندارد و من کارهای مربوط به دادگاه کارخانه ی 
پیگیری کردم  به صورت شخصی  را  کاوه سودا 
و بعد از چند سال، نوبت دادگاه در سال ۱۴۰۲ 

خواهد رسید.
حرارتی  نیروگاه  آالیندگی  خصوص  در  وی 
اول  بودن سطح  دارا  علی رغم  گفت:  نیز  تبریز 
پرداخت  حرارتی،  نیروگاه  توسط  آالیندگی 
از سال ۱۳۹۲  این مجموعه  عوارض آالیندگی 
شهرداری  مثل  نهادی  و  است  شده  متوقف 
تبریز که در تنگنای مالی قرار دارد، می تواند با                                                                      
مشکالت  آالیندگی،  عوارض  این  دریافت 

شهری را حل کند.
تبریز،  مردم  نماینده ی  دیگر  آزاد  متفکر 
و  ساخت  به  لحاظ  تبریز  نیروگاه  گفت:  هم 
پایین  راندمان  با  و  نبوده  مدرن  چندان  کیفیت 
سوخت و هدر رفت آب نیز همراه است و با 
گذشته،                               دهه های  در  متأسفانه  اینکه  به  توجه 
سرمایه گذاری چشم گیری در توسعه ی میادین 
گازی و نگهداری این میادین انجام نشده است، 
دولت اکنون باید عالوه بر حفظ ظرفیت گازی 

موجود، به فکر ارتقاء آن نیز باشد.
دکتر متفکر آزاد ادامه داد: »براساس گزارشات 
اعالم شده امسال به میزان ۶۰ میلیون متر مکعب 
افزایش  به  دلیل  کشور  روزانه ی  گاز  مصرف 
نسبت   ... و  افزایش مصرف  انشعابات، صنایع، 
به سال قبل افزایش یافته است. وی با اشاره به 
با روسیه  انعقاد قرارداد توسعه ی میادین گازی 
با  نمی توانیم  افزود:  میلیارد دالر،  ارزش ۴۰  به 
توجیه اینکه گاز نداریم مردم را مجاب به قرار 

گرفتن در معرض هوای آلوده کنیم.«
فرسوده  گاز،  کمبود  علت  به  مازوت سوزی 
فرسوده  شهری،  نقل  و  حمل  ناوگان  بودن 
تولید  نیروگاهی،  و  گازرسانی  تجهیزات  بودن 
باد و  بی کیفیت داخلی، عدم وزش  ماشین های 
... همه عواملی هستند که هوا را آلوده و سالمت 
شهروندان را به مخاطره می اندازند و مثل سایر 
مشکالت کشور که راه حلی برای پایان دادن به 
آنها وجود ندارد مشکل آلودگی هوا هم همچنان 

الینحل خواهد ماند.

درباره  انتظامی وزارت کشور  و  امنیتی  معاون 
ماجرای بازگرداندن همسر و دختر علی دایی به 
کشور گفت: باالخره مراجع قانونی در کشور هر 
کدام وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که 
کار خالف  و  بود  قانونی  اقدام  یک  افتاد  اتفاق 

قانونی صورت نگرفته است.
انتظامی  و  امنیتی  معاون  میراحمدی  سیدمجید 
بعد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کشور  وزارت 
پلتفرم های  برخی  از  استفاده  اخیر  اعتراضات  از 
شد  مواجه  محدودیت هایی  با  مجازی  فضای 
و  کسب  فضای  در  مشکالتی  با  هم  مردم  و 
زمانی  چه  نهایت  در  شدند  روبرو  خود  کار 
گفت:  شد،  خواهد  برداشته  محدودیت ها  این 
قواعد  اینستاگرام  و  واتس آپ  که  زمانی  تا 
فعالیت  امکان  نپذیرند،  را  ما  کشور  حاکمیتی 
در  برنامه  دو  این  ندارد.  وجود  کشور  در  آن ها 
را  آن ها  حاکمیتی  قواعد  دنیا،  کشور های  همه 
در  کشوری  هر  بر  حاکم  اصول  رعایت  برای 
شرط  که  سیاسی  و  فرهنگی  امنیتی،  حوزه های 
را  قواعد  آن  و  پذیرفتند  را  بوده  آنان  فعالیت 
اسالمی  جمهوری  استثنای  به  می کنند  اعمال 
ایران. آن ها در واقع حاکمیت ما را نقض می کنند 
و این موضوع با اصل اسقالل کشور ما مغایرت 

دارد.
وی افزود: بنابراین هر زمانی که آن ها ضوابط 
تشخیص  به  می توانند  بپذیرند  را  ما  قواعد  و 
آن ها  بگیرند.  فعالیت  اجازه  مسئول  مراجع 
قواعد سایر کشور ها به جز جمهوری اسالمی را 
پذیرفتند و این یک نوع توهین به ملت ایران و 
به هر جهت مسئوالن  است.  ما  نقض حاکمیت 
این حوزه، این موضوع را مدیریت می کنند و از 
و  برجسته  نقش  اینستاگرام  و  واتس آپ  ما  نظر 
مهمی را در آشوب های اخیر بر عهده داشتند و 
به عنوان عامل اصلی، تهدید، تهییج، ساماندهی 

و هدایت جریان برانداز را دنبال می کردند.

در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  میراحمدی 
ماجرای بازگرداندن همسر علی دایی و دخترش 
به تهران گفته شد که این موضوع مصوبه شورای 
امنیت کشور بوده آیا تایید می کنید، گفت: در این 
موضوع متاسفانه دیدم، یکی از افراد غیرمسئول 
است.  گفته  را  موضوع  این  مصاحبه ای  در 
می کنند،  اظهارنظر  که  دوستانی  است  خوب 
متقن  اطالعات  و  خود  مسئولیت  چارچوب  در 
خودشان صحبت کنند. شورای امنیت کشور امر 
سیاست گذاری، هدایت و راهبری مسائل امنیتی 
را بر عهده دارد و وارد مصادیق نمی شود و ما 
نفیا و اثباتا مطلبی درباره این موضوع نداریم، اما 

آن موضعی که گرفته شد غلط بود.
ماجرای  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
بازگرداندن همسر علی دایی چگونه اتفاق افتاد، 
گفت: باالخره مراجع قانونی در کشور هر کدام 
وظایف خودشان را دارند و آن چیزی که اتفاق 
افتاد یک اقدام قانونی بود و کار خالف قانونی 

صورت نگرفته است.

واکنش وزارت کشور به بازگرداندن خانواده علی دایی:

 یک اقدام قانونی بود
قوه قضاییه اعالم کرد: 
محمد مهدی کرمی
 و سید محمد حسینی

 اعدام شدند
قوه قضاییه اعالم کرد که محمد مهدی کرمی 
و سیدمحمد حسینی متهمان شهادت سیدروح اهلل 
عجمیان در کرج صبح امروز ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ 

اعدام شدند.
دوازدهم  کرد:  اعالم  قوه قضائیه  مرکز رسانه   
از معترضان در اطراف  بود که تعدادی  ماه  آبان 
آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه 
جانباختگان  از  یکی  چهلم  مراسم  در  شرکت 
و  سنگ  ریختن  و  ناآرامی  ایجاد  با  اعتراضات 
چوب و نخاله های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد 
مرور  و  عبور  در  اختالل  و  قزوین   – کرج  راه 
خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و 

ضرب و جرح مامورین کردند.
در حوادث این روز، سیدروح اهلل عجمیان یکی 

از حافظان امنیت به شهادت رسید.
بالفاصله  ناگوار،  و  تلخ  حادثه  این  پی  در 
جرایم  و  جنایی  امور  دادسرای  در  پرونده ای 
خاص کرج تشکیل و بازپرس مربوطه دستورات 
بازداشت  و  شناسایی  جهت  را  الزم  قضایی 
البرز صادر  استان  اداره کل اطالعات  به  متهمان 

می کند.
از  نفر   ۱۶ برای  مجموع  در  پرونده  این  در 
کیفرخواست  و  دادرسی  به  جلب  قرار  متهمان 
صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقالب 
برای  البرز  استان  یک  کیفری  دادگاه  و  اسالمی 
رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح اهلل 
بهشت سکینه کرج  آن روز  عجمیان و حوادت 

آغاز شد.
در جلسات دادگاه متهمان به نقش خود در این 

حادثه اعتراف کردند.

نامه نماینده ایران به 
شورای امنیت درباره 

اتهامات اسرائیل
در  صهیونیستی  رژیم  نماینده  تالش  پی  در 
نشست شورای امنیت به منظور انحراف موضوع 
در  رژیم  این  که  بحرانی  به  رسیدگی  از  جلسه 
است  کرده  ایجاد  مسجداالقصی  حرمت  هتک 
بررسی  برای  امنیت  شورای  از  درخواست  و 
نمایندگی  می داند،  ایران  متوجه  او  که  اتهاماتی 
ملل  سازمان  نزد  ایران  اسالمی  جمهوری  دائم 
رئیس  به  نامه ای  ارسال  با  نیویورک  در  متحد 
نشست  به  اشاره  با  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
اضطراری شورا در مورد وضعیت خاورمیانه، از 
رژیم  اساس  بی  اتهامات  فلسطین  مسئله  جمله 

صهیونیستی علیه ایران را محکوم کرد.
امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسالمی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک 
در این نامه تصریح کرد: هدف این اتهامات بی 
اساس منحرف کردن توجه جامعه بین المللی از 
جنایات جاری و نقض جدی قوانین بین المللی 

رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است.
اخیر  وقایع  به  اشاره  با  ادامه  در  ایران  نماینده 
در هتک حرمت مسجداالقصی عنوان کرد: مایه 
در  صهیونیستی  رژیم  اقدامات  که  است  تاسف 
بشردوستانه  قوانین  و  بشر  حقوق  جدی  نقض 
از جمله  فلسطین،  اشغالی  اراضی  در  بین المللی 
و  آشکار  و  سیستماتیک  آمیز  توهین  اقدامات 
سوی  از  شریف  و  مقدس  اماکن  حرمت  هتک 

جامعه جهانی عواقبی در پی ندارد.
حساسیت  به  اشاره  با  ایروانی  امیرسعید 
مسلمانان جهان نسبت به هرگونه هتک حرمت 
اماکن مقدسشان افزود: اگر جامعه بین المللی، به  
مستمر  تجاوزات  قبال  در  امنیت،  شورای  ویژه 
رژیم صهیونیستی سکوت کند، این رژیم جرات 
پیدا می کند تا به جنایات و تجاوزات بیشتر ادامه 

دهد.
تاکید  پایان  در  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده 
نقض ها  که  می خواهیم  امنیت  شورای  از  کرد: 
اراضی  در  صهیونیستی  رژیم  مداوم  جنایات  و 
این  کند و همچنین  را محکوم  فلسطین  اشغالی 
رژیم بی قانون را وادار کند که به شدت به قوانین 
بین المللی از جمله قطعنامه های مربوطه سازمان 

ملل متحد پایبند باشد.
بخشش ۵ محکوم به قصاص 

در پویش به احترام
 حاج قاسم گذشت می کنم

به  پویش  در  عمد  قتل  مرتکبان  از  نفر  پنچ 
مجازات  از  می کنم  گذشت  قاسم  حاج  احترام 
قصاص نفس رهایی یافتند.به گزارش خبرگزاری 
دادگستری  کل  رییس  مازندران،   صداوسیمای 
مازندان از اعالم رضایت قطعی اولیای دم مقتولین 
در ۵ فقره پرونده اجرایی قصاص نفس، با همت 
و تالش معاونت توسعه حل اختالف دادگستری 
مدت  در  استان،  زندان های  کل  اداره  و  استان 
اجرای پویش به احترام حاج قاسم گذشت می کنم 
خبر داد. حجت االسالم اکبری افزود: با تالش و 
پیگیری های اعضای شعب صلحی شورا های حل 
و  بابل  قائمشهر،  زندان های  در  مستقر  اختالف 
بهشهر در بازه زمانی اجرای این پویش پنج نفر 
از محکومان به قصاص نفس از اجرای مجازات، 

رهایی یافته و به آغوش گرم خانواده برگشتند.
او ادامه داد: نکته قابل توجه آنکه از این تعداد 
از محکومین یک نفر بعد از ۱۰  سال حضور در 

زندان از نعمت زندگی دوباره برخوردار شد.

آلودگی هوا مشکلی که حل نخواهد شد!
یکشنبه 18 دی  1401      شماره 6449      سال بیست و پنجم

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: همه شهدایی 
که تحت عناوین مختلفی از آنها نام برده می شود 
همه زیر یک پرچم هستند و آن پرچم مقاومت 

است.
قدس  نیروی  فرمانده  قاآنی  اسماعیل  سردار 
سپاه شامگاه جمعه )۱۶ دی( در دومین همایش 
امنیت  مدافع  و  حرم  مدافع  شهدای  بزرگداشت 
تهران که در برج میالد تهران برگزار شد، اظهار 
مناسبت  دو  به  معطر  ما  دی ماه  امسال  داشت: 
فاطمی بود، در ابتدای دی ماه ایام شهادت صدیقه 
انتهای  در  و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  کبری 
وفات  روز  هم  امروز  بزرگوار،  این  والدت  ماه 
ام البنین )س( که  فاطمه ای دیگر است، حضرت 

مکرم  نبی  دخت  زندگی  استمرار  در  هم  ایشان 
اسالم بعنوان همسر امیرالمومنین فخر زنان عالم 

شد.
به  امروز  که  بزرگواری  خانم  این  افزود:  وی 
گرامیداشت  روز  بنام  را  روز  این  نام  او  احترام 
و تکریم همسران و مادران شهدا نوشته اند چهار 

فرزند خود را در کربال تقدیم کرد.
اینکه امسال  بیان  با  فرمانده نیروی قدس سپاه 
این ایام مزین بود به نام فرمانده شهید و جلوداری 
که در اوج به شهادت رسید یعنی شهید سلیمانی، 
ادامه داد: یاد شهید سلیمانی بهانه ای است که از 
همه شهیدان یادآوری شود، دلیلش هم این است 
که همه شهدایی که تحت عناوین مختلفی از آنها 
نام برده می شود همه زیر یک پرچم هستند و آن 

پرچم مقاومت است.
سردار قاآنی تاکید کرد: همه شهدا در مقاومت 
شهدا  که  است  آن  هم  دلیلش  و  مشترک اند 
خداوند  و  هستند  رسول اهلل  معنوی  فرزندان 
صراحتا به پیامبر بزرگوار اسالم می فرماید فاستقم 
تاب  من  و  می فرماید  نیز  ادامه  در  و  امرت  کما 
معک و این شهدای ما فرزندان رسول اهلل هستند.

رسول  تابعین  عالیقدر  شهدای  این  گفت:  وی 
میدان  در  الهی  فرمان  اساس  بر  و  هستند  خدا 
مقاومت به اشکال مختلف حضور پیدا کردند و 
این امر الهی خطاب به رسول خدا را به بهترین 

شکل ممکن انجام دادند.

همه شهدا زیر پرچم مقاومت به شهادت رسیدند

* حمزه صالحی
که  خاصی  ویژگی های  بخاطر  ایران  کشور   
دارد از توانایی زیادی برای تأثیرگذاری در سطح 
منطقه ای  سطح  در  آن  از  مهمتر  و  بین المللی 
میزان  حال  عین  در  ولی  است،  برخوردار 
المللی و منطقه ای  اثرپذیری آن از تحوالت بین 
هم بسیار باال است؛ بنابراین برای کشوری مانند 
درک  و  ویژه  توجه  نیازمند  خارجی  امور  ایران 
دقیق و عمیق از تحوالت بین الملل به خصوص 
مربوط  ایران  به  که  است  موضوعاتی  مورد  در 
نمونه هایی  از  ایران مملو  معاصر  تاریخ  می شود. 
است که به ما نشان می دهد چگونه اندکی غفلت 
رفتن  دست  از  و  هنگفت  خسارت های  باعث 

فرصت های بزرگ برای کشور شده است.
ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  ویژه  موقعیت 
دو  در  ایرانیان  تاریخی  تجربه  کنار  در  ایران 
نیازمند  ما  کشور  که  می دهد  نشان  اخیر  قرن 
ملی و  با رویکردی  اتخاذ یک سیاست خارجی 
غیرایدئولوژیک است تا با انعطاف بیشتری برای 
چنین  اتخاد  اقدام شود.  کشور  ملی  منافع  تامین 
و  محدود  غیر  نگاه  می شود  باعث  رویکردی 
بازتری به منافع کالن کشور صورت بگیرد و بن 
بست های احتمالی در سیاست خارجی با هزینه 
مهمترین  از  یکی  شوند.  گشوده  کمتری  بسیار 
کردن  فراهم  کشور  دیپلماسی  دستگاه  وظایف 
کشور  توسعه  و  پیشرفت  برای  الزم  زمینه های 
است که این مهم با تهدیدزدایی از کشور و خلق 
و  افزایش  ایجاد،  طریق  از  جدید  فرصت های 
تقویت پیوند ها و مناسبات خارجی رخ می دهد.

از  بعد  خصوص  به  و  انقالب  پسا  ایران  در 
ستیزی  آمریکا  سیاست  آمریکا،  سفارت  اشغال 
ایران  خارجی  سیاست  تغییر  قابل  غیر  رکن  به 
سیاست  هم  واشنگتن  آن  متعاقب  و  شد  تبدیل 
آن  نتیجه  که  گرفت  پیش  در  را  هراسی  ایران 
است.  بوده  ایران  خارجی  سیاست  شدن  امنیتی 
اگرچه در بعضی دولت ها تالش های زیادی برای 
انجام  آن  از  ایران  خروج  و  فضا  این  شکستن 
شد، ولی این تالش ها به دالیل داخلی و خارجی 
تندرو  و  خودسر  گروه های  اندازی  سنگ  مانند 
منطقه  کشور های  البی  نیز  و  آمریکا  و  ایران  در 
و سپس فرصت سوزی هایی که صورت گرفته با 
باعث شده  مهم  این  است.  شکست روبرو شده 
مسائل  بر  متمرکز  کشور  تالش  تمام  تا  است 
نیز  تهدید های وجودی و  امنیتی و خنثی سازی 

اتهام زدایی از خود در سطح بین الملل شود.
امنیت  ایران به شورای  ارجاع پرونده هسته ای 
که باعث شد کشور ذیل فصل هفتم منشور ملل 
شدن  امنیتی  آثار  مهمترین  از  بگیرد  قرار  متحد 
بود.  ایران  المللی و سیاست خارجی  بین  وجهه 
با صدور چند قطعنامه که مهمترین آن ها قطعنامه 
کشور  علیه  خطرات  دامنه  و  سطح  بود   ۱۹۲۹
سخت  مذاکراتی  با  نهایت  در  یافت.  افزایش 
از  ایران  شد،  منتهی  برجام  به  که  گیر  نفس  و 

شد  خارج  ملل  سازمان  منشور  هفتم  فصل  ذیل 
و تحریم های بین المللی لغو شدند. اما با فاصله 
علیه  خارجی  و  داخلی  تندرو های  ائتالف  کمی 
برجام و ظهور پدیده ترامپ وضعیت را دگرگون 
کرد. با این حال دستگاه دیپلماسی کشور در آن 
اهداف  تحقق  از  مانع  باالیی  با هوشمندی  زمان 
ترامپ شد و خروج او از برجام حداقل از لحاظ 
حقوقی و سیاسی با واکنش منفی جامعه جهانی 

و حتی متحدان اروپایی آمریکا مواجه شد.
آمادگی  اعالم  و  بایدن  آمدن  کار  روی  با  اما 
کاخ سفید برای احیای برجام، موفقیت واشنگتن 
در ترمیم روابط آمریکا با متحدانش که در زمان 
تعلل  دیگر  و در سمت  بود  دیده  آسیب  ترامپ 
هسته ای  مذاکرات  آغاز  برای  رئیسی  دولت 
در  امکان  قابل  غیر  موارد  برخی  روی  تاکید  و 
اوکراین،  جنگ  آغاز  نیز  و  الملل  بین  فضای 
و  تهران  پهپادهای  از  مسکو  استفاده  ماجرای 
تاثیر منفی روسیه در مذاکرات که باعث به کما 
رفتن برجام شد، به مرور فضا را به نفع آمریکا 
تغییر داد. بنابراین، بار دیگر ایران به عنوان یک 
بازیگر ناسازگار معرفی شد، این در حالی است 
که دولت آمریکا ناقض اصلی توافق است، ولی 
مذاکره  تیم  و  خارجی  سیاست  دستگاه  ضعف 
نفع  به  کامال  فضا  تا  شده  باعث  هسته ای  کننده 

آمریکا تغییر پیدا کند.
ایران  المللی  بین  این است که فضای  واقعیت 
این دو سال آسیب جدی دیده است و  در طی 
کشور نیازمند یک تدبیر جدی است که بتواند آن 
اخیر  تحوالت  در  دولت  رفتار  کند.  مدیریت  را 
انتحاری  پهپاد های  از  روسیه  استفاده  و  ایران 
باعث شده است که فضای  پیش  از  بیش  تهران 
زا  هزینه  و  ناامن  نوعی  به  ایران  المللی  بین 
و  منطقه ای  سطوح  در  وضعیت  این  آثار  شود. 
تصویب  است.  مشاهده  قابل  کامال  المللی  بین 
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران به 
اتهام نقض حقوق بشر، اخراج ایران از کمیسیون 
اهمیت تر  پر  و  متحد  ملل  سازمان  در  زن  مقام 
ملل  یاب سازمان  از همه تشکیل کمیته حقیقت 
درباره اعتراضات از مهمترین اقداماتی هستند که 
ایران انجام شده و از  المللی علیه  در سطح بین 
و  توجهی  بی  نوعی  با  دیپلماسی  جانب دستگاه 
زمینه  می تواند  خود  که  است  شده  روبرو  انکار 
شود،  کشور  برای  بیشتری  دردسر های  ساز 
را  بالقوه  توان  این  آخر  مورد  اینکه  مخصوصا 
دارد که به وسیله آن پرونده جدیدی علیه ایران 

در شورای امنیت باز شود.
که  اروپایی  کشور های  دیگر  سمتی  در 
داشتند  برجام  مورد  در  زیادی  امنیتی  مالحظات 
به  می کردند  حمایت  شدت  به  آن  احیای  از  و 
برای  دیگر  برجام  احیای  که  اند  گفته  صراحت 
آن ها اولویت نیست و تحریم های جدیدی علیه 
هرکدام  راستا،  این  در  اند.  کرده  وضع  ایران 
نیز  اپوزیسیون  از  بخشی  با  کشور ها  این  از 

دیدار هایی داشته اند.
کتمان  قابل  تغییرات  نیز  منطقه ای  سطح  در 
فاصله  حفظ  پی  در  عمال  عراق  دولت  نیست. 
است  ایران  از  خود  سیاسی  استقالل  نمایش  و 
که برای این مهم به رقبای منطقه ای ایران بیشتر 
سیاسی  گفتگو های  عربستان  است.  شده  نزدیک 
ایران  وضعیت  شدن  روشن تر  برای  را  ایران  با 
طوالنی می کند و از سمت دیگر در حال عادی 
و  سوریه  است،  اسرائیل  با  خود  روابط  سازی 
ترکیه در حال غلبه بر بی اعتمادی و آغاز روابط 
از سال ها تخاصم و درگیری هستند. مهمتر  بعد 
دفاع روسیه روز چهارشنبه  اینکه وزارت  آن  از 
دفاع  وزرای  که  کرد  اعالم   ۱۴۰۱ ماه  دی  هفتم 
در  سه جانبه ای  نشست  ترکیه  و  سوریه  روسیه، 
مسکو برگزار و درباره راه های حل بحران سوریه 
مذاکره کرد ه اند. این دیدار بدون حضور ایران 
بوده و این نگرانی را تا حدودی ایجاد کرده که 
دور  برای  تروئیکای  شکل گیری  شاهد  بسا  چه 
که  باشیم  آستانه«  »روند  موازات  به  ایران  زدن 

تهران هم در آن نقش آفرینی می کرد.
از  حمایت ها  برخی  رغم  به  دیگر،  سوی  از 
افغانستان  بر  و گروه حاکم  ایران  روابط  طالبان، 
مزاحمت های  و  ندارد  مثبتی  انداز  چشم  هرگز 
نامناسب  گیری های  موضع  نیز  و  طالبان  مرزی 
و  مبهم  انداز  چشم  یک  از  حکایت  گروه  این 
پر تنش دارد. همچنین جمهوری باکو نیز تقریبا 
به طور روزانه به تمامیت سرزمینی ایران اهانت 
ایران  این وضعیت در روابط همسایگی  می کند. 
در شرایطی است که دولت آقای رئیسی اولویت 
خود را در بهبود روابط با همسایگان اعالم کرده 
بود و هم اکنون ارتقا روابط با همسایگان را جز 

دستاورد های دولت خود می داند.
به  کشور  داخلی  وضعیت  حاضر  حال  در 
رخداد های  و  اقتصادی  نامناسب  اوضاع  سبب 
و  است  روبرو  زیادی  مشکالت  با  اجتماعی 
نیز  خارجی  سیاست  در  کشور  کنشگری  فضای 
در دو سطح بین المللی و منطقه ای محدود شده 
است. واضح است که در چنین شرایطی سیاست 
انکار و نادیده انگاری و یا کوچک شماری آن ها 
نمی تواند گره از کار باز کند. ایران برای خروج 
و  کاستی ها  پذیرش  نیازمند  وضعیت  این  از 
ناکارآمدی ها هم در سطح ساختار و هم در سطح 
که  ویژه  فضای  این  بر  بتواند  تا  است  کارگزار 
محیط کنش بین المللی ایران را مختل کرده است 
خارجی  عرصه  در  اقدام  فوری ترین  کند.  غلبه 
احیای برجام و در داخل ایجاد سازوکاری است 
که روابط ملت – دولت را بهبود ببخشد. موضع 
اقدامات و تحوالتی که در سطح بین  گیری ها، 
المللی و منطقه ای در ارتباط با ایران رخ می دهد 
بیان می کند که اگر تالش مضاعفی برای خروج 
از این وضعیت انجام نشود در آینده ممکن است 
تبدیل به گره های کوری شوند که باز کردن آن ها 

به راحتی ممکن نباشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبدالوهاب آغشته فرزند امان مراد با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق، مدعی شده 
که سند مالکیت مقدار بیست هزار سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 
۱۳۰۷۶۰۶ متر مربع ذیل ثبت ۱۶۷۳8 صفحه ۳۱۰ جلد ۱۱۵ به شماره پالک ثبتی ۲/8۳۰ اصلی 
بخش ۱۱ حوزه ثبتی گنبدکاووس بنام آقای عبدالوهاب آغشته ثبت و صادر گردیده و برابر سند 
بانک  رهن  در  گنبدکاووس   8۵ شماره  دفترخانه  تنظیمی   ۱۳8۴/۱۲/۱۱-۲۴۰۵۶ شماره  رهنی 
کشاورزی گنبدکاووس قرار گرفته است، بعلت اسباب کشی )جابجائی( مفقود گردیده است، 
و لذا تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است. برابر تبصره یک اصالحی 
ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد و هر 
کس مدعی وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود باشد ظرف ۱۰ )ده( روز مدارک اعتراض 
را ضمن ارائه مستندات به این اداره ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور 

برابر مقررات اقدام خواهد شد./. م.الف ۱۰۵۳8
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
به شماره ۶۵8۷8- وکالتنامه  برابر  ملی ۲۰۳۱۳۰8۴۲۴  کد  به  فرزند محمد  بایلری  عبا  آقای 
الف سال ۹8  به شماره چاپی ۴۵۲۲۶۲ سری  ۱۴۰۱/۰۹/۲8 دفترخانه ۱۰8 گنبد سند مالکیت 
مقدار ۱۰۰۰۰۰ سهم مشاع از ششدانگ عرصه یک قطعه زمینی به مساحت ۹۲۳۶۰۰۰ متر مربع 
به پالک ثبتی ۴۰۴۹ فرعی از یک-اصلی بخش ۱۰ حوزه ثبتی گنبد بنام آقای حسن اپرویز فرزند 
محمد به کد ملی ۲۰۳۱8۴۲۲۶۹ به شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۴۵۵ در حین 
اسباب کشی مفقود گردیده است سپس مالک با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده 
است که سند مالکیت در حین اسباب کشی مفقود شده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را 
از این اداره نموده است. علیهذا باستناد ماده ۱۲۰- آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف ۱۰ )ده( روز از انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن 
ارائه مستندات به این اداره تسلیم نمایید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر 

مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد./. م.الف ۱۰۵۲۹
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

حلقه ی محاصره علیه تهران چگونه درحال تنگ تر شدن است؟ 
 همسایگان هم در حال دور زدن ایران هستند


