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کار سخت قلعه نویی

باالخره سرمربی تیم ملی فوتبال 
انتخاب شد

2

بنده به واقع نمی دانم وزیر ارتباطات که اکنون به 
»وزیر قطع ارتباطات« مشهور شده در جلسات 
هیئت دولت حضور دارد یا خیر.دلیل این ابهام 
یا پرسش هم بر می گردد به این مهم که راس 
دولت دستوراتی که در زمینه اینترنت صادر 
می کند دقیقا به صورت عکس عمل می شود.

فلذا این شائبه وجود دارد که وزیر ارتباطات 
دولت سیزدهم قرابتی با رئیس دولت سیزدهم 
ندارد و مســیر خود را طــی می کند.وگرنه 
چگونه است که هربار رئیس جمهور عطف 
به دغدغه های مردمی سخنی در باب افزایش 
سرعت اینترنت مطرح می کند دقیقا یک روز 
بعد سرعت اینترنت در کشور به شکل قابل 

مالحظه ای کاهش می یابد.
این موضوع از دوحال خارج نیست:

حالت نخست آن اســت که وزیر ارتباطات 
وزیری تحمیلی است و از همین رو بنا نیست 
منویات و دستورات ابراهیم رئیسی را عملی 
کند.او توسط عده ای خارج از دولت به کار 
گمارده شده است و از همان افراد هم دستور 
می گیرد و عملی می کند.فلذا اگر هر روز و هر 
ســاعت هم رئیس دولت دستوری در زمینه 
سرعت اینترنت صادر کند برای وزیر محلی از 
اعراب ندارد. اتفاقا در جریان نا آرامی های پاییز 
در سخنان مطرح شده از سوی وزیر ارتباطات 
رگه هایی از همین موضوع قابل کشف بود.

او مدام اصرار و تاکید داشــت که در بحث 
فیلترینگ و سرعت اینترنت در جای دیگری 
باید تصمیم گیری شود. شاید گفته شود آن زمان 
شرایط کشور خطیر و حساس بود و طبیعی بود 
که نهادهای امنیتی سوار باشند و تصمیم گیر.

اما حاال که کشور در آرامش بسر می برد چرا 
وزیر ارتباطات توجهی به سخنان رئیس خود 
)حداقل بر روی کاغذ( ندارد؟آیا سراغ دارید 
پس از دستور و تاکید رئیسی در زمینه سرعت 
اینترنت و فیلترینگ گشایشی صورت گیرد؟ 
حتمــا خیر.باید اتفاقا گفت نــه تنها پس از 
دستورات رئیس جمهور شرایط بهتر نمی شود 
بلکه بدتر هم می شود که این موضوع عجیب و 

حیرت آور است!
حالت دوم هم برمی گردد به ضعف مفرط وزیر 
ارتباطات.البته این حالت منافی حالت نخست 
نیست اما چه بسا وزیر قصد داشته باشد منویات 
و دستورات رئیسی را اجرایی کند ولی توان آن 
را ندارد.در واقع وزیر مورد اطمینان و انتخاب 
رئیس است اما توان او همین اندازه است.پس 
رئیس جمهور با علم به توان اندک وزیر خود 
صرفا دســتور صادر می کند و خود وی نیز 
می داند فرمان دست دیگری است و قرار نیست 
از پی این دستورات متوالی و سریالی گشایشی 

صورت گیرد!
خب چه حالت نخست باشد و چه حالت دوم 
و چه هر دو مشکل اصلی بازمی گردد به نفر 
نخست دولت.اگر وزیر تحمیلی است و از فرد 
و افراد دیگری دستور می گیرد نه رئیس جمهور 
که وا مصیبتا.اگر وزیر ناتوان اســت و رئیس 
جمهور عالم به این موضوع است که وا حیرتا.

اگر هم هر دو حالت وجود دارد که وا اسفا!

چند نکته 
درباره وزیر ارتباطات

سید علیرضاکریمی
سردبیر

سرمقاله

صفحه 7

یک مقام سابق آمریکا: 
تعجب آور نیست اگر خبر بعدی 
ازسرگیری مذاکرات برجام باشد

یک مقام سابق آمریکایی با بررسی نقش پکن 
در حصول توافق میــان تهران و ریاض برای 
عادی سازی روابط خاطرنشان کرد: تعجب آور 
نیســت اگر خبر بعدی، از سرگیری مذاکرات 

احیای برجام با میانجی گری چین باشد.
به گزارش ایسنا، ویلیام وکسلر، معاون دستیار 
وزیر دفاع ســابق آمریکا و مدیر ارشــد مرکز 
رفیق حریــری و برنامه هــای خاورمیانه در 
اندیشــکده شــورای آتالنتیک در یادداشتی 
برای این اندیشــکده آمریکایی که در آن به 
بررسی ابعاد مختلف توافق عادی سازی روابط 
ایران و عربســتان پرداخته است، تاکید کرد 
که باتوجــه به تاثیر سیاســت های چین در 
خاورمیانه طی دو دهه گذشــته بعید نیست 
که خبر بعدی ازســرگیری مذاکرات احیای 

برجام باشد.
این کارشناس در یادداشت خود با بیان اینکه 
»توافق ایران و عربستان با میانجی گری چین 
بــا دو اخطار جــدی برای واشــنگتن همراه 
است« نوشــت: بدیهی ترین و مورد اول این 
اســت که چین با اعالمی که همزمان با آغاز 
ســومین دوره ریاســت جمهوری شی جین 

پینگ بود، طرفین را گرد هم آورد. 

سفر لوکاشنکو به تهران؛ 
شروعی مجدد برای گسترش 
روابط دو کشور

2استقبال عطریانفر از توافق ایران با عربستان سعودی

مردی پنجاه و نه ســاله با اتوریته و کاریزمای 
خاص، شانزده سال پس از تراژدی به نیمکت 
تیم ملی ایران برگشته تا ماموریت ناتمام خود را 
در کمترین زمان تمام کند و با آن بارانی شیک 
سورمه ای فصل تازه ای از اتفاقات شیرین را برای 

یوزها رقم بزند و فیلمی اکشن را کلید بزند.
امیر اردشــیر پــس از چند فصــِل موفق با 
سیرجانی ها از داالن انتظار گذشته و به صندلی 
صدارت تیمی رسیده است که در جام جهان نما 
با کــی روش خواب هایش تعبیر نشــد. تیم 
باتجربه و کارآمدی که اگر خوب تیمار شــود 
 می توانــد از حاال به فتح جام ملت های آســیا 

بیندیشد.
امیر حاال که به آرزوی دیرینه اش دست یافته 
گریز و گزیری ندارد جز آنکه دســت هایش را 
زیاد کند تا دســت همه شاگردانش را بگیرد. 
او که اســتاد ذبح کردن حاشــیه هاست، اگر 
بتواند لبخند را بر لبان ماســیده بنشاند و روح 
جنگندگی را بر کالبد قشون بی بدیل بدمد، به 
حتم تیم ملی به پیام آور شادی بدل خواهد شد 
و حریفانــی که با دماغ بــاد کرده ایفای نقش 

می کنند را در کابوس ها، مچاله خواهد کرد.
ما از امیر اردشــیر نمایش هایــی می خواهیم 
سراســر یورش. او باید ســربازان خــود را به 
جاه طلبانی تشنه بدل کند تا در طرفه العینی 
رقیبان به گریه بیفتند و زیر فشار توپچی های 
ایران ســرگیجه بگیرند تا راه برای پیشتازی 

یوزها هموار گردد و... 

امیر اردشیر؛ ۱۶ سال بعد
دست هایت را زیاد کن ژنرال!

امید مافی
روزنامه نگار

یادداشت-1

ادامه در صفحه 5

در زبان و ادبیات فارسی معانی و مفاهیم کلمات تا 
حدود قابل توجهی به شرایط بیان؛ وضع گوینده؛ 
شرایط روحی شــنونده و فضای انتقال عبارات 
ازنظر ابزار مورد استفاده بستگی مستقیم دارد. در 
دانش رفتارشناسی گاهی بیان جدی ترین نکات 
در قالب شــوخی و یا طنز موضوع را به مجرای 
ضعف باور ویا دیرباوری منتقل می کند. لحن بیان 
عبارات و شرایط ابراز کلمات تاثیر مستقیم در 
میزان شدت و ضعف باور موثر بوده و به عنوان 
معیار قضاوت در پذیرش قرار می گیرد. در موضوع 
فضای تاثرانگیز روزهای گذشته در مورد بعضی 
از مدارس کشور؛ آشفتگی اتمسفر انتقال خبر 
تشخیص راست از دروغ را دشوار و فضای جامعه 
را ملتهب تر نمود. متاســفانه تیره بودن آسمان 
اعتماد اجتماعی در حوادث یاد شده و کمرنگ 
بودن حضور رســانه های معتبر داخلی از یکسو 
و حضور پر تعداد رســانه های معاند ویا حداقل 
اطالع رسانی مورد وثوق باعث گیجی دسترسی 
به دانش اطالع رسانی صادقانه و حرفه ای گردید. 
گاهی بیان اخبار از سوی افراد یا نهادهای مسئول 
می تواند بعنوان فصل الخطاب و یا مالک اصلی 
تشــخیص قرار گرفته و نور بر تاریکخانه اخبار 
بتاباند. مثال در دوران گســترش پاندمی کرونا 
و اعالم تعداد بیماران و فوت شــدگان و بهبود 
شوندگان و ترخیصی ها اطالعیه های نهادهای 
درمانی از وزارت بهداشــت تا بیمارســتانها و 
پزشکان تالشگر منطقی ترین و معتبرترین اسناد 

قابل قبول در این زمینه بودند. 

بدحالی یا مسمومیت 
دانش آموزان

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-2
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بهشتی پور مطرح کرد

مدیران شهری تهران قیمت بلیت مترو را 25 درصد افزایش دادند 

فشار بیشتر
به قشر ضعیف جامعه

تیتر
مجید ابهری جامعه شناس 

در گفتگو با آفتاب یزد:

نظامی سابق آمریکا: 

بولتون: 

دست هایی در کار است 
تا پازل های زشت 
کنار هم قرار گیرند

چین بدون شلیک 
یک گلوله هم

می تواند تایوان را بگیرد

چین و روسیه 
نزدیک می شوند 

و ما بیکار نشسته ایم!
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قیمت در سراسر کشور  8000 تومان

بــا  »خواهان هــا«   وکیــل 
در دســت داشــتن مدارِک 
مربوط به شــخص متوّفی و 
وّراثش )گواهی انحصار وراثت، 
وکالت نامه( از شورا دادخواست 
قرار ُمهروموم ترکه )]1[( نمود. 
پس از اخذ نظر مشورتِی اعضا 
و تعیین ُمجری قرار و تایید آن از سوی قاضی محترم 
شعبه، در معیت وکیل خواهان ها به محل اجرای قرار 
مراجعه کردیم. ابتدا بــا هماهنگی و رعایت موازین 
قانونی وارد ملک شدیم. خوانده در ملک حضور داشت. 
قرار ُمهروموِم ترکه که قبال ابالغ قانونی شــده بود به 
وی ارائه گردید و مذاکراتــی با »خوانده ی« محترم 
درخصوص حل و فصل موضوع )مهروموم و تقسیم 
ترکه( صورت گرفت، و با توافق طرفین صورتجلسه ی 
گزارش اصالحی، به استناد مواد )1۷۸( به بعد قانون 
آیین دادرسِی مدنی )]۲[( و تبصره ی ماده ی )1۸۲( 

همان قانون تنظیم شد:
1- مقّررشــد، ملک فوق، توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری در امور ســاختمان به انتخاب شــورا 
مورِد ارزیابی و کارشناســی قرارگیرد و قیمت گذاری 
 شــود. حّق اعتراض به نظر کارشناس، برای طرفین 

محفوظ است.
۲- مقررگردید پس از اعالِم نظِر کارشناس و به دست 
آمــدن قیمت واقعی ملک در تاریخ... خوانده و وکیل 
نسبت به فروش و تشــریفات مربوط به آن و بازدید 

خریداران و...همکاری نمایند.
۳-طرفین قبول کردند چنانچه ِملک مذکور، از تاریخ 
مورد توافق به هر دلیلی به فروش نرســد، ملک در 
اختیار متصّرف )خوانده( باقی بماند، تا زماِن بیشتری 

برای فروش آن در نظر گرفته شود.
۴- مقّرر گردید پس از فروِش ملک، وکیل »خواهان ها« 
و »خوانده« در خصوص انتقال قانونی آن به خریدار یا 
خریداران، مســاعدت الزم و کامل را به عمل آورند. 
ضمنا طرفین، متعّهد شدند، تمام هزینه های مربوط 
به فروش ِملک، انتقال سند، شهرداری، دارایی و مشاوِر 

امالک را بپردازند.
۵- چنانچه ملِک یاد شده از تاریخ... حداکثر به مّدت 
)۸ ماه( به فروش نرسید متصّرف باید نسبت به تحویل 
کلید درحضور اعضای شورا به وکیل »خواهان ها« اقدام 
کند و در صورت امتناع »خوانده«، )وکیل خواهان ها( 
حق دارد نســبت به تقاضای صدور اجراییه از طریق 

مراجع قانونی، نسبت به تخلیه ی ملک، اقدام نماید.
مفاِد ســازش نامه براساس مواد )1۷۸( به بعد قانون 
آیین دادرسی مدنی تنظیم شده است و برای ِطرفین 
دعــوی و وّراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر 
است و مثل احکام دادگاه ها به موقع به اجرا گذاشته 
می شــود. در ساعت )1۸( محل قرار را ترک نمودم و 
طرفین برای دریافت نسخه ای از گزارش تنظیمی به 

شعبه مراجعه خواهند کرد.
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

حکایت های قضایی

دادخواست قرار ُمهرو ُموم 
و تقسیم َتَرکه

*دکتر محمد حسین عابدینی

آفتاب یزد: جوانــان و داوطلبان جمعیت 
هالل احمر در سراســر کشــور، 100 هزار 
اصله نهــال را در 1۹ دقیقــه و 4۳ ثانیه 
غرس کردند.به همین مناسبت، مراسمی با 
همکاری ســازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
کشور تحت عنوان پویش صد به مناسبت 
یکصدمین ســالگرد تاســیس جمعیت 

هالل احمر برگزار شد.
مقرر بود در این مراسم به صورت همزمان 

در 418 شهرســتان در طی 
100 دقیقــه، 100 هزار اصله 
طی  ولی  شود،  کاشته  نهال 
1۹دقیقه و 4۳ثانیه داوطلبان 
هالل احمر توانســتند این 
100هــزار اصله نهــال را با 
موفقیــت غــرس کنند و 
افتخــاری دیگــر را برای 
جمعیت هالل احمر در عرصه 

جهانی ثبت کنند.
گفتنی اســت، هدف هــالل احمر از این 
اقدام کاهش اثرات منفی ناشی از تغییرات 

اقلیمی در کشور است.
در همین باب، جوانان داوطلب هالل احمر 
ایران خطاب به جامعــه جهانی بیانیه ای 
صادر کردند که بدین شــرح است: »بدون 
شــک تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، 
نگران کننده مردم  مهاجــرت  زیاد  حجم 
در سراســر دنیا و عدم حفاظت بی رویه از 
نهایت عدم حکمرانی  محیط زیست و در 
که جوامع  مناسب چالش هایی هســتند 

کنونی را تهدید می کنند.
جمعیت هالل احمر به عنوان یک ســازمان 
غیردولتــی و بین المللی یکــی از وظایف 

اصلی اش افزایش تاب آوری مردم مخصوصا در 
مناطق آسیب پذیر و انجام اقدامات بازدارنده 
در مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی می باشد. 
در همین راســتا ما به عنوان یک سازمان 
بین المللی در راستای کاهش اثرات تغییرات 
اقلیمی اقدام به کاشــت 100 هــزار نهال با 
بهره گیری از اعضای سازمان جوانان نموده ایم.
این واضح است که ما نمی توانیم به تنهایی در 
مقابل این بحران ها بایستیم و بدون همکاری 
دیگر سازمان ها نمی توانیم این مشکالت را حل 
بین المللی،  جوامع  از  ما  کنیم 
ســازمان های  و  دولت هــا 
تصمیم گیر و تصمیم ساز و تک 
تک آحاد جامعه درخواســت 
می کنیم قدم های خردمندانه ای 
چالش های  حل  راســتای  در 
تنها در  بردارند.  آینده  و  حال 
اینصورت آســایش و آرامش 
نسل آینده تضمین خواهد شد.

ما می خواهیــم با همکاری، 
کمــک و هماهنگی نهضــت بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر با دیگر بازیگران 
گام های  دولتها  ویژه  به  بین المللی  صحنه 
امیدوارکننده ای برای اصالح و رسیدگی به 
این بحران ها برداریم. بی شک صدای متحد 
و پیشنهادات و اقدامات عقالنی مشترک ما 
می تواند نوید بخش زندگی بهتر برای نسل 
آینده و امروز باشــد. ما به عنوان جمعیت 
هالل احمر مطمئن هستیم که صدای ما و 
جنبش ما به میلیون ها نفر در سراسر جهان 
می رسد جهانی که همه ما شهروندان آن 
هستیم و در این دنیا ما یک نژاد داریم، نژاد 
انسانیت، بنابراین بیایید آینده را یک صدا 

دریابیم.«

 ثبت رکورد کاشت ۱۰۰ هزار اصله نهال در ۱۹ دقیقه و ۴۳ ثانیه توسط هالل احمر

رکورد زنی جوانان هالل احمر

آفتاب یزد در گفتگو با علی بیگدلی، استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه، 
وضعیت سیاسی در آمریکا و انگلستان را بررسی می کند

واشنگتن و لندن 
دچار سرافکندگی سیاسی شده اند!

صفحه 7

صفحه ۳


