
عروس زخمی خاورمیانه
عروس خاورمیانه هنوز در آتش می سوزد. 
آتشی که به در و دیوار شهر زبانه می کشد. 
تعداد قربانیــان و مجروحان هنوز تثبیت 
نشده و معلوم نیست انفجار دو شب پیش تا 
کی قرار است قربانی بگیرد. کاربران فضای 
مجــازی در این میان، بــرای همدردی با 
خانواده قربانیــان و همچنین مردم لبنان 
هشتگ #ِمن_َقلبی_َسالم_لِبیروت را در توییتر داغ کرده اند. در ادامه چند نمونه 
از توییت های منتشر شده توسط کاربران را می خوانید: »فکیف صار طعمها، طعم 
نار و دخان. ببین چگونه طعم بیروت، طعم آتش و دود شــد....نزار قربانی گفته 

است: ما چه بگوییم  ای بیروت که در چشمانت خالصه اندوه آدم هاست«.

هرچه سوخت عطرآگین تر شد
پس از انتشار فیلم های مختلف از انفجار 
در بیروت، چهره های شــاخص با انتشار 
پســت هایی در فضای مجازی، نسبت به 
این حادثه دردناک واکنش نشــان دادند. 
یکی از این چهره ها میثم مطیعی بود که 
با انتشار پســتی در توییتر نوشته است: 
» ای بیروت! تو آن شمشــیری که چون 
زخم دید و به خون آغشته شد، آبدیده تر شد و آن عودی که هرچه سوخت 
عطرآگین تر شــد. بیروت،  ای آهوی زخم دیده، سرشکم را چنان مرهمی بر 

تنت بپذیر که تو سزاوار درد نیستی«.

عزاداری مردم لبنان برای حجاج ایرانی
کانــال تلگرامــی مرکز اســناد انقالب 
اسالمی با اشاره به وقوع انفجار در بیروت، 
تصاویری را از عزاداری مردم این کشــور 
در سوگ حجاج ایرانی در دهه 60 منتشر 
کرد و نوشــت: »بعد از فاجعه حج سال 
1366 و قتل عــام حجــاج ایرانی، مردم 
لبنان در تجمعاتی پرشــور، با ملت ایران 
اعالم همدردی کردند. روزنامه جمهوری اســالمی گــزارش داد: دیروز ]10 
مرداد[ در سراسر لبنان اعتصاب عمومی در اعتراض به کشتار حجاج ایرانی 
بود و به همین مناسبت، مراسم عزاداری در بسیاری از مساجد بیروت و جنوب 
لبنان با قرائت قرآن از بلندگوها برگزار شد و کلیه مناطق مسلمان نشین لبنان 

غرق در عزا بودند«. 

شمع هاتون رو آماده کنید
هادی حجازی فر بازیگر سینما و تلویزیون 
در پی وقوع انفجار در بیروت، در استوری 
اینســتاگرام خود با مــردم حادثه دیده 
لبنان ابراز همدردی کرد که این موضوع 
واکنش های منفی زیــادی را برای او در 
پی داشت. براســاس گفته آقای بازیگر، 
خیلی ها بــه او بابت همــدردی با مردم 
لبنان، فحاشــی کرده اند! این بازیگر در استوری دیگری در پاسخ به این افراد 
نوشت: »قابل توجه دوستانی که برای ابراز همدردی با لبنان فحاشی کردند. 
خبر رسیده چند نفر اروپایی هم در بین کشته شده ها هستند. سریع شمع و 

استوری هاتون رو آماده کنید«.

 قدس زندگــی اگــر از اهالی فضای مجازی باشــید، 
احتماالً این روزها هشــتگ های مختلفی که در ارتباط با 
کولبرها منتشر می شوند را دیده اید. هشتگ هایی مانند 
#کولبر_نکشید که چند صباحی است ترند توییتر شده 
و پست های مرتبط با آن، در میان کاربران فضای مجازی 
دست به دست می شود. اگر کمی دقیق تر به محتوای این 
پست ها توجه کنید متوجه می شوید که بسیاری از آن ها 
ارتباطی با حمایت از این قشر زحمتکش ندارند و بیشتر با 

اهداف سیاسی منتشر شده است.

کولبر نکشید!#
همین االن اگر هشــتگ #کولبر_نکشــید را در توییتر 
جســت وجو کنید، به انبوهی از توییت ها می رســید که 
توســط حساب های کاربری مشــخصی منتشر شده اند. 
حساب های کاربری ای که بسیاری از آن ها به جریان های 
خاص سیاسِی عمدتاً ضدانقالب متصل هستند. به همین 
خاطر بســیاری از فعاالن مجــازی معتقدند موجی که 
به تازگی با عنوان حمایت از کولبران در فضای مجازی راه 
افتاده، یک عملیات رسانه ای هدفمند است که تالش دارد 
اقدام های مرزبانان کشورمان در نقاط مرزی به خصوص 
کردســتان را زیر ســؤال برده و راه را برای آغاز فعالیت 

گروهک های تروریستی فعال در این مناطق هموار کند.

کولبری شغل نیست#
براساس گزارش خبرگزاری میزان اما چند نکته در ارتباط 
با داغ شدن این هشــتگ مطرح است که خواندن آن ها 
به بســیاری از کاربران کمک می کند تا به راحتی بازیچه 

عملیات رسانه ای ضدانقالب نشوند.
احتمــاالً در جریان اید که کولبری یک شــغل به معنای 
حقوقی نیســت، بلکه اجازه ای اســت که به مرزنشینان 
برای تأمین معیشتشان داده شده است. بر همین اساس 
دلیلی ندارد با کولبرانی که بر اساس ضوابط در مسیر های 
قانونی به صورت شرافتمندانه کار می کنند، برخورد شود. 
این یعنی کولبران به دو دسته تقسیم می شوند. کولبرانی 
واقعی که براساس نیاز خود در بازه های زمانی تعریف شده 
و مناطق مشــخص مانند بازارچه های مرزی و... فعالیت 
می کنند و نه تنها با مشــکلی روبه رو نیستند، بلکه مورد 
حمایت و پشــتیبانی مرزبانان نیز قــرار دارند و کولبران 
غیرقانونی که بدون نظارت مسئوالن، در نقاط صفر مرزی، 
هر کاالیی را دلشــان بخواهد جابه جا می کنند. این نکته 
واضح است در هیچ کجای دنیا به افراد اجازه داده نمی شود 
در نقاط حســاس مرزی، بدون هیچ ضابطه و نظارتی هر 

کاالیی را که بخواهند جابه جا کنند. 

تشخیص کولبر از تروریست#
دومین نکته ای که کاربران فضــای مجازی باید در نظر 
داشته باشند این است که مرز های غربی کشور به دلیل 
فعالیت گروهک های تروریستی در کشور های همجوار و 
تجاوز هایی که گاه و بی گاه به مناطق مرزی ما دارند دارای 
حساسیت های بسیار باالیی است و تقریباً هر ماه، چندین 
نفر از نیرو های مرزبانی در دفاع از حریم مرز های کشور در 

درگیری با گروهک های تروریستی به شهادت می رسند. 
در این شرایط مرزبان ها دو وظیفه اصلی دارند؛ اول اینکه 
مرزهای کشور را در قبال اقدام های ضدامنیتی ایمن نگه 

دارند و دوم اینکه جان کولبران را حفظ کنند.
بســیاری از کولبران غیرقانونی اما بدون توجه به ضوابط، 
وارد نقاط حســاس امنیتی می شــوند و در این شرایط 
مرزبان ها مجبور به برخورد قانونی با این افراد هســتند، 
چراکه در بسیاری از موارد، اعضای گروهک های تروریستی 
برای فریب مرزبان ها در پوشش کولبران به نقاط حساس 
مرزی نفوذ می کنند و همین موضوع تشخیص کولبر از 

تروریست ها را برای مرزبان ها غیرممکن کرده است.

به دنبال دفاع از کولبران نیستند#
سومین نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است 
که تقریباً در تمام مواردی که کولبران به اشــتباه توسط 
مرزبانــان هدف گلوله قرار گرفته انــد، اخبار این حوادث 
به طور دقیق در فضای مجازی منتشــر نمی شود. مثاًل 
هیچ کس نمی داند دلیل شلیک به کولبران چه بوده و این 
قشر زحمتکش وارد چه منطقه امنیتی ای شده اند که به 
اشــتباه مورد شلیک قرار گرفته اند. اما چاشنی این اخبار 
تا دلتان بخواهد تصاویر ناراحت کننده و دردناک منتشر 

می شوند تا احساسات مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند.
چهارمین نکته ای که خبرگزاری میزان دراین باره منتشر 
کرده این است که موج سازمان یافته و هدایت شده ای که 
هرازچندگاهی در مورد کولبر ها راه می افتد به دنبال دفاع و 
حمایت از این گروه زحمتکش نیست، بلکه به دنبال فشار 
برای فعالیت گروه هایی است که زیر پوشش کولبری دنبال 

قاچاق کاال های ممنوعه و همچنین وارد کردن ســالح و 
مواد انفجاری برای اقدام های تروریستی در کشور هستند. 
در نتیجه سخت کردن شرایط کار برای کولبران تقصیر 
همین جریان هایی اســت که موجب ناامن سازی مناطق 

مرزی شده اند.

سری به توییتر بزنید#
افزون بر تمام این موارد، همان طور که خودتان در جریان 
هســتید، کولبری به دلیل سخت گذر بودن مناطق تردد 
و شــرایط جوی منطقه، دارای خطرات زیادی اســت و 
متأسفانه سالیانه تعدادی از کولبران در مسیر های جاده ای 
حادثه خیز دچار سانحه شده و فوت می کنند، این در حالی 
اســت که جریانات ضدانقالب بــه دروغ این تلفات را به 

نیرو های مرزبانی منتسب می کنند.
تمام ایــن موارد را که کنار هــم بگذاریم، به این نتیجه 
می رســیم تمام هشتگ ســازی های اخیر برای فشار بر 
نیروهای مرزبانی، تحریک افکار عمومی و حساس کردن 
شاخک های نهادهای حقوق بشری علیه کشورمان صورت 
گرفته اســت. این تازه در شرایطی است که هدف اصلی 
یعنی هموار کردن راه گروهک های تروریســتی در این 

مناطق را در نظر نگیریم. 
اگر تمام این موارد شما را قانع نکرده، کافی است سری به 
توییتر بزنید و خودتان توییت های منتشر شده در ذیل این 
هشتگ ها را بررسی کنید تا به این نتیجه برسید که بخش 
عمده این توییت ها، هیچ مطالبه ای برای بهبود معیشت 
کولبران ندارد و تنها هدفش، حمله به نیروهای مرزبانی 

کشومان با همان نیتی که برایتان شرح دادیم، است.

چشم های عباسی، چشم های شیطانی
جمعه: در بین راه، راننده تاکسی، دختری 
را سوار کرد. وقتی من به مقصدم رسیدم 
و می خواستم پیاده شوم راننده خواهش 
می کرد بمانــم و او را با یک دختِر جوان 
تنها نگذارم! همان طور متحیر مانده بودم 
که دارد مرا سرکار می گذارد یا نه؟ باالخره 
به خودم جرئت دادم و گفتم: »اگه شوخی 

نمی کنی و به خودت و نفست اعتماد نداری، همین جا پیاده اش کن...اگه هم 
داری که به سالمت«!

شنبه: امــروز هم با یک پیرمرد باصفای دیگری آشنا شدم. راننده بازنشسته 
اتوبوس بود و حاال روی تاکســی بی ســیم کار می کرد. می گفت: خدا روزی 
رســونه... به شــرط اینکه بنده قانع باشــه و اهل خیر...«. گویا زمانی که در 
اتوبوسرانی مشــغول بوده از مردم بی بضاعت بلیت نمی گرفته است. یک روز 
مرد میانســالی با او هم صحبت و مجذوب این کارش می شــود و پیرمرد از 
دغدغه دوران بازنشســتگی و پیدا کردن شغل دوم می گوید. می گفت: »بعد 
بازنشستگی بالفاصله آمدند ســراغم برای کار روی تاکسی... ظاهراً سفارش 
همان مرد میانسال بود که گویا از مسئوالن استانی و البته آدم با حالی بود«. 

یکشنبه: خانم میانسالی همین که سوار شد شروع کرد به آه و ناله از وضعیت 
کرونایی. آن قدر گالیه و شــکایت کرد که راننده گفت: »هرچی می کشیم از 
خودمونه حاج خانم. از ماســت که برماست. امام صادق)ع( گفتن با گناه های 
جدیــد مرض های جدید هم میاد. به خدا بعضی  از ماها کارهایی می کنیم که 
شیطون بهمون میگه بابا دمت گرم... کرونا خوبه تا یه مقدار به خودمون بیاییم«.

دوشــنبه: یک طرف صورتش در اثر خمپاره از بین رفته بود. نه می شنید 
نه می دید. یکی از دوســتان حرف خیلی قشنگی به جانباز دوران جنگ زد: 
»حاجی شــما یک چشمت رو عباسی کردی... ان شاءاهلل حضرت عباس ازت 
قبول کنه...دعا کن برای چشم های شیطانی ما... دعا کن این چشم ها تا محرم 

درست بشه و بتونه برای امام حسین اشک بریزه«.
سه شنبه: امــروز در نوشته های شهید بهشــتی به این جمله ها برخورد 
کردم: »پس اصل مسئله حجاب در این حدی که عرض کردم در قرآن و 
اســالم برای این است که زن به عنوان یک بازیچه هوا و هوس مردان، ولو 
در تماشاخانه، نباشــد... انتخاب یک خانم هنرپیشه با مشخصات زیبایی 
اندام فالن، با مشــخصات زیبایی هنری فالن در یک تماشاخانه واقعاً چه 
منشــأیی دارد؟ واقعاً بیایید کالهمان را قاضی کنیم...غیر از این است که 
زیبایی اندام و اطوار او را صاحب تماشــاخانه به فروش می گذارد؟ نفری 
پنج تومان، نفری 10 تومان، غیر از این چیزی نیست«. )موقعیت زن در 

اسالم، ص130(
چهارشــنبه: کلیپ مصاحبه ام با ابومهدی المهندس در اهواز این روزها در 
شــبکه های مجازی خوب چرخیده است. امروز یکی از رفقا بعد از ارسال این 
کلیپ پیام داد: »حتماً االن که این فیلم رو می بینی حس و حال متفاوت تری 
داری؟« پاسخ دادم: »راستش من هنوز که هنوزه مبهوت هستم و باورم نمیشه 

ابومهدی و حاج قاسم شهید شدن«!
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 گفت و گو با کارگردان مستند »مغزهای یخ زده« که به نقد نظام آموزش عالی می پردازد

دانشگاه، بنگاه رؤیافروشی!

به  شدت کارگریم
رقیه توسلی: من ام و تقویم رومیزی... علم غیب نمی خواهد که، پیداست 
پشــت برگه 16 مرداد، چه عددی جا خوش کرده... می خندم... کرونا هم 
می خندد... ســوژه ها هم... کلمات و جمالت که ریسه رفته اند و به گمانم 
قریب به اتفاق کارگرانی که شــکل من، اسمشــان در هیچ فیش حقوقی 

ثبت نشده.
به قول »فاضل ترکمن«، بیل و کلنگ و لباس خاکی نداریم، به شــدت اما 
کارگریم. از آن دســت کارگرها که تا دلتان بخواهد، لبخندشان ماسیده. 
شــاید دور میدان نایســتاده ایم ببرندمان، فله گی اما توی میدانچه ده ها 
مجله و روزنامه ســال ها یک لنگه پا ایســتادیم که یکی تحویلمان بگیرد 
و بگوید خرتان به چند؟ آن قدر شــب، وصله-پینــه کردیم به روز که از 

شمارش خارج است. 
از آن شــب ها که خطی را زودتر برســانیم به خطوط بعــدی تا بند ناف 
یادداشــت و گــزارش و مقاله ای را ببریم. آن قدر قِــران قِران درآوردیم و 
خروار خــرج مصاحبه و خبر کردیم که نپرس. اصــاًل بگذارید منت پول 
اینترنت و ایاب و ذهاب و تلفن را نگذارم ســر کســی. و از متولی بگویم، 
از حرفه ای که قدمتش، کم نیســت اما خیرش چرا... اگر می پرسید چرا؟ 
توضیح این قصه را از من نپرســید لطفاً. از ماهانه ای که ریخته می شــود 
به حســاب یک مســئول و کارگر در جراید جویا شــوید. قسم به جیب 
خالی نویسنده، که همه در یک بُعد زمانی و جامعه آماری قیمت ها به سر 

می بریم. 
در همین زمانه پراید 100میلیونی و گیالس 40 هزارتومانی. به خدا هر چه 
زور می زنیم صورت رســانه دیگر با سیلی هم سرخ نمی شود. اگر امکانش 
هســت شــما راهنمایی بفرمایید تا کی از کنار فیش های قبوض، دزدکی 
جیم شویم، از کنار صاحبخانه، بانک؟ چرا کسی نمی آید شیرفهممان کند 
کارگران فرهنگی کشــور، هشتشان تا کی باید گرو یازده باشد؟ کاغذی و 
مجازی ندارد. قلم که بزنی، کارگر به حساب می آیی. دانش خوب و مدرک 

دانشگاهی هم به درد دم کوزه می خورد.
بیمه و پس انداز و رفاه نسبی هم که شکل رؤیاهای شیرین است. همان ها 
که در لوکیشــنی تخیلی در عالم خواب اتفــاق می افتد. در خانه ویالیی 
کنار دریا که خدم و حشــم، َدِم دستمان دوال و راست می شوند و ما توی 
آالچیق کتاب روزنامه نگاری پیشــرفته را ورق می زنیم و شــربت آناناس 

می نوشیم و یادداشتمان را تمام می کنیم.
یک طورهایی دوســت ندارم برگه شانزدهم مرداد را ورق بزنم... سؤال های 
بی جواب را دوســت ندارم... نامه نویسی به مسئولی که هرگز نمی خواند و 
دردهایمان، دردش نیســت... اصاًل آن قدر به دل، وعده و وعید داده ام که 
حنایم پیش اش، بی رنگ است... باور نمی کند اگر بگویم همه چیز درست 
می شود تو فقط یک کم دیگر طاقت بیاور... مجبور که باشم کاغذ را جفت 

برمی دارم و می پرم روی هجدهمین روز از ماه داغ زن تابستان.
برگه 16 را به چپ و راســت، تکان می دهــم. انگار که بخواهد پادرمیانی 

رفیقش را بکند هی صدایم می زند. 
گوِش مِن کارگر اما که از حرف، پُر اســت، بی محلی می کنم. پشت چشم 
هم نازک می کنم. ســگرمه ها را هم می اندازم در هم. اما 16 مرداد، هزار 
ماشــااهلل خوب ســمج اســت و دوباره صدایم می کند. جالب هم صدایم 
می زنــد؛ خانوم روزنامه چی! خانوم خبرچین! خانوم میرزا بنویس! شــما 

بزرگ تری، ببخش...
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گفت  وگوی قدس با مدیر مسئول صبح نو

 دیروز، امروز 
و فردای »خبرنگاری«

 خبرنگاران در گفت وگو با »قدس« 
از دغدغه های حرفه ای خود می گویند

سختی های یک کار دوست داشتنی

دکتر مهدی محسنیان راد، استاد علوم ارتباطات:

 دسته میکروفون 
نباشید!

محسن ذوالفقاری

 نگاهی به هشتگ #کولبر_نکشید که با ادعای حمایت از کولبران در توییتر داغ شده است
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مخلص ترين  و نقش آفرين ترين قشر
جامعه: دکتر یونس شــکرخواه، اســتاد علوم ارتباطات می گوید: از خبرنگاران 
بــه عنوان مخلص ترین، صميمي ترین و نقش آفرین ترین قشــر و افرادي کوشــا 
در جهت ارتقاي فرهنــگ عمومي، جایگاه فرهنگي و سياســي جامعه مي توان 
یاد کرد اما به تناســب نقش، جایگاه، شــأن و رســالت خطير و پراسترسي که 
رســانه ها و خبرنگاران دارند به لحاظ تســهيالت اجتماعــي و رفاهي براي این 
قشــر پيش بيني هاي الزم نشــده و ضروري به نظر مي رســد کشــور به موازات 
 رشــد فرهنگ عمومي و سير تحول فناوری، به رســانه ها بيشتر از اصناف دیگر 

توجه کند.

روزنامه نگاران از مدار انصاف خارج نشوند 
جامعه: دکتر محمد مهدي فرقاني، اســتاد پيشکســوت روزنامه نگاری می گوید: 
روزنامه نگاران باید به دو نکته توجه کنند؛ نخســت، توجه به مسئوليت اجتماعي. 
مسئوليت اجتماعي روزنامه نگاران اقتضا مي کند آنان در قبال عملکرد خود پاسخگو 
باشــند و جز حقيقت چيزي منتشر نکنند و صحت، دقت و امانتداري را سر لوحه 

کار خود قرار دهند.
دوم اینکه اخالق حرفه ای را رعایت کنند و شــرافت حرفه ای را مد نظر قرار دهند. 
اخالق حرفه ای حکم مي کند روزنامه نگاران از مدار انصاف خارج نشوند و جز حقيقت 

نگویند.

دسته میکروفون نباشید!
جامعه: دکتر مهدی محســنيان راد، اســتاد علوم ارتباطات می گوید: نگذارید مردم از 
»پدیده ها« دیر مطلع شــوند. این کار مستلزم آن اســت در دانشگاه ها، آموزش الزم و 
اراده ایفای نقش راستين حرفه ای را دیده باشيد. اجرای این وظيفه، حضور مستمر در 
صحنه را الزم دارد. نباید اجازه دهيد بيش از این دسته ميکروفون باشيد! ميکروفون را 
نگه می دارید، هر چه دلشان بخواهد می گویند و بعد شما پخش می کنيد. سال هاست 
این مســير طی شده است. شــما کی درباره اثرات یک رویداد کار کرده اید. شما دسته 
ميکروفون نباشيد. باید خبرنگاری باشيد که نمایندگی جامعه ای را دارید و می خواهيد 

کار وزیر را دیده بانی کنيد.

میرزا بنويس نشويد
جامعه:علی اکبر قاضــی زاده، مدرس حوزه روزنامه نگاری و خبرنگاری معتقد اســت: 
روزنامه نگار باید به معنای واقعی کلمه روزنامه نگار باشــد، قواعد و معيار های حرفه ای 
شغلش را بداند و خبر، گزارش و مصاحبه را بفهمد. خبرنگاری که تنها متکی به تلفن 
همراه، مکان خبری و سایر ابزار های فنی و رسا نه ای کمکی باشد، کاری از پيش نمی برد. 
یــک روزنامه نگار باید زیاد فيلم و تئاتر ببيند، با مردم ارتبــاط برقرار کند و راه و روش 
مخصوص به خود داشته باشد اما متأســفانه روزنامه نگاران به علت اینکه این حرفه را 
کم می شناســند آرام آرام به ميرزا بنویس تبدیل می شوند. این در حالی است که اگر 
روزنامه نگار تنها در همان ارتباط تلفنی و تهيه خبر به این شيوه بماند هيچ ثمری ندارد.

اعتماد جامعه؛ پشتوانه خبرنگار
خبرنگار هم دردآشنای جامعه است و هم دغدغه مند و هم سنگ صبور 
مردمش. خيلی سخت است شغلت این باشد که هم گوش و چشم برای 
مردم باشی و هم زبان آن ها، یعنی هم حرفشان و درد دلشان را بشنوی، 
هم مدام چشــمت مشکالت و کاستی ها و ظلمی را که ممکن است روا 
شــود یا نقص و کوتاهی را که در جایی وجود دارد بجوید. ذهنت علت و 
بسترهایش را بکاود و زبانت بازخواست کننده باشد و در این ميان خودت 

زیر این فشار سنگين تاب بياوری بی آنکه روح و جسمت تحليل نرود.
آنچــه در ایــن ميان تنها حامــی و نيروبخش خبرنگار بــرای ماندن و 
مطالبه گری اســت، این اميد است که تالشش مشکالت مردم را بکاهد 
و اعتمادی اســت که مردم و جامعه به او دارد. اعتمادی که با وجود همه 
رویدادهایی که هدفش مخدوش کردن آن بوده هنوز پابرجاست و پر رنگ.

خبرنگار مســئوليت اجتماعی و اخالقی اش را باید با عدالت دنبال کند. 
کار خبرنگار در حقيقت نوعی قضاوت اســت؛ حتی مهم تر و باالتر از آن، 
اثرگذاری بر قضاوت جامعه. از این روست که قلم خبرنگار قيمت دارد. برای 
بعضی ها این قيمت شرافت است و برای برخی چيزی که می توان با وعده 

و پول و پست و حتی گاهی با تهدید و فشار خرید.
از ســختی های خبرنگار، به ویژه آن ها که با وجه مطالبه گری آن از ارکان 
قدرت ســروکار دارند تاب آوری در مقابل این فشارها و منصف ماندن و 

عادالنه قضاوت و روایت کردن است.
خبرنگار در هر فضای سياسی با نوعی فشار روبه روست. اگر دولتی همسو 
و همفکر با رســانه او بر سر کار باشد، انتظار و توقعش آن است که قلم 
خبرنگار آن رســانه، در خدمت تعریف و تمجيد و اگر نباشد بزرگنمایی، 

الاقل روایتگر مدام خدمات مدیران و مسئوالن و دولتمردان باشد.
نقد رسانه همســو در این فشــار معموالً با ترش رویی مسئوالن روبه رو 

می شود که شما چرا؟ 
و اگر جریان و گروه رقيب بر سر کار باشد، باز هم منصف و منتقد بودن 
کار دشواری است، زیرا هرآنچه بگویی و بنویسی، نگاشته رقيب است و از 
دید مسئول با نگاه تنگ نظرانه و شاید مغرضانه و این تِو خبرنگاری که به 
سرعت با انواع انگ ها، برچسب ها، کنایه ها و نيش ها هنگام پرسشگری و 

گاه با فشارها و محدودیت ها مواجه می شوی.
این اتفاق برای هر خبرنگاری رخ داده اســت و من هم در طول 23 سال 
فعاليت حرفه ای در این شغل از آن مستثنا نبوده ام. چه بسا ایامی که به 
دليل انتقادها و پرسشگری ها از ورود به جلسات خبری منع شده و پشت 
در مانده ام و یا آنکه از سوی وزیری به دليل سؤالی که به مذاقش خوش 

نيامده، مزدور و قلم به مزد خطاب شده ام.
اما آنچه به خبرنگار اميد می دهد نه قضاوت مسئوالن که داوری و اعتماد 
جامعه است. جامعه و مردمی که هنوز هم وقتی از در وزارتخانه یا سازمان 
یا ریاســت جمهوری و مجلس و دادگاه و دادگســتری بيرون می آیی و 
می فهمند خبرنگاری، گاه چنان ملتمسانه، گاه با شور و اشتياق و گاه به 
واسطه مسئوليت اجتماعی که از تو انتظار دارند طلبکارانه از تو می خواهند 
به مشکالتشان گوش فرادهی و آن ها را پيگيری کنی، گویی تو می توانی 
حداقل بخشی از جای خالی مسئوالنی را که در ميان آن ها نيستند بگيری 
و گوش شنوای آن ها باشی، چون تو دستت می رسد که بخوانی و بخواهی 

و زبان مردم باشی.

»قدس« ؛ روزنامه ريشه دار
مرحوم دکتر حسين قندی که بخش بزرگی از روزنامه نگاران فعلی کشور را 
استادی کرده است، در توصيف روزنامه ها جمله جالبی داشت. ایشان می گفت: 
روزنامه موفق روزنامه ای است که ریشه دار باشد.روزنامه ریشه دار هم روزنامه ای 
نيست که مطلب خوب توليد کند، بلکه روزنامه ای است که آدم خوب توليد 
کند. منی که کارم را حين تحصيل در رشته ناشناخته آن روزها -ارتباطات 
اجتماعی- در روزنامه قدس شروع کردم و به عنوان یک صفر کيلومتر تمام 
عيــار وارد یک تحریریه حرفه ای شــدم، اهميت این جمله مرحوم قندی را 

به خوبی درك می کنم. 
در فضای خاص اواســط دهه 70  که روزنامه های کشور به کيهان، اطالعات، 
جمهوری، ابرار و چندهفته نامه و ماهنامه ورزشی و طنز محدود می شد، استان 
خراسان شاید تنها استانی در کشور بود که دو روزنامه قوی و نامدار به همراه 
چند هفته نامه اثرگذار داشت. روزنامه خراسان که مرحوم ملک الشعرای بهار 
پایه گذاری اش کرده بود و سپس قدس که ابتدا قرار بود تریبونی برای صاحب 
امتيازش باشد، اما به کارخانه توليد روزنامه نگار تبدیل شد و روزنامه نگارانی 
تربيت کرد که امروز در هر جایگاهی که باشند، باز هم مدیون کار و زندگی 
حرفه ای در تحریریه آن روزهای قدس هســتند. جالب اســت که به گفته 
موسپيدان قدس، بيشتر کســانی که هنگام تشکيل روزنامه برای استخدام 
آمدند، کمتر آشنایی و تحصيالت مرتبطی با روزنامه نگاری و زیروبم های این 
شغل داشتند، اما ساختار و مدیریت قو ی، با آنان چنان کرد که امروز هر یک 
برای خود برندی در سپهر روزنامه نگاری کشور هستند و این، همان ریشه ای 

است که در کالم مرحوم قندی تبلور یافته است.
عالوه بر تمام این ها، روزنامه قدس اتمسفر و فضای ویژه ای هم داشت. نوعی 
روحيه که سبب جدی گرفتن کار می شد و انگيزه و تکاپویی به انسان می داد 
که برای تحقق روزنامه نگاری خوب، تــالش کند. البته اثرگذاری و خوانش 
روزنامه در جغرافيای خاص استان خراسان بزرگ هم مزید برعلت می شد تا 
این تالش شتاب گيرد. اما آنان که استادکاراند می دانند ایجاد و دميدن چنان 
روحيه ای درروزنامه، کار هر کسی نيست؛ مثالش هم روزنامه های متعددی 
است که از دوم خرداد 76 که موسم تولد انفجاری روزنامه ها بود تا همين امروز، 
آمده اند و رفته اند و هستند، اما هرگز ریشه شان در خاك شوره زار روزنامه نگاری 
ایران نضج نگرفته است. در کنار این، اتمسفر روزنامه قدس دوستانه و بی اغراق، 
اعتيادآور بود؛ به گونه ای که دل کندن از آن دشوار می نمود و یاد آن پس از 
این همه ســال، از دل نرفته است؛ مانند ميخی که به رسم زمانه و روزگار، از 
دیوار کنده می شود اما اثرعميق آن ميخ تا ابد دل دیوار را به درد می آورد. چنان 
که مرحوم رضا مقدسی در آخرین روزهای زندگی اش و درحالی که سرطان 
رمقش را کشــيده بود، یاد روزهای روزنامه قدس می کرد و تنها با یادآوری 
خاطرات آن روزها بود که ثانيه ای درد را فراموش می کرد. بقيه موسپيدان امروز 
قدس -که عمرشــان دراز باد- و دست کم آن هایی که امروز و هزارکيلومتر 

دورتر از مشهد، گاه سروکارمان به هم می افتد، هم این گونه اند.
به شــخصه اعتراف کرده و می کنم که بخش عمده خرده دانشــی را که در 
روزنامه نگاری دارم مدیون بزرگان تحریریه قدس هستم. با اینکه همزمان با 
شروع کار در روزنامه قدس، دانشجوی رشته مرتبط هم بودم، اما هنگام ورود 
به قدس هيچ نمی دانستم. کارم را از قطعه قطعه کردن خبرهای تلکس کاغذی 
با خط کش! شروع کردم و با محبت فراوانی که دیدم، در سایه بزرگانی چون 
آقایان یوسف منيری، محمدرضا ابراهيمی، جالل فياضی، ناصر عالقه بندان، 
امير روحپرور، یزدان عشــيری، کاظم چرمساز، فرامرز بردبار، مهدی یمينی، 
سعيد کوشافر و خانم ها شادی قندهاری و عزت خيابانی و دیگر بزرگانی که به 
سهو از قلم افتاده اند، نکته ها و فوت های کوزه گری آموختم که هر یک حاصل 

سال ها تجربه بوده اما با محبت به من رایگان هدیه شده است.
روزنامه قدس همچنين حمایتگر و سکوی پرتاب من به جایی که اکنون هستم 
نيز هســت و شــاید اگر آن مدیریت و آن اعتماد و محبت نبود، شاید حاال 
در مسيری دیگر ادامه می دادم که کامالً متفاوت می نمود. فرصت غافلگيرانه 
این یادداشــت مجالی فراهم آورد تا در آســتانه فرخنده روز خبرنگار از تمام 
اندوخته ها، دانش، دوستی ها و تمام چيزهایی که این روزنامه ریشه دار به من داد 
صميمانه تشکر کنم و از همه حالليت بطلبم و با صدای بلند بگویم که قدردانم.

در کنار این، همه می دانيم کار در هر سيستمی اصطکاك ها، اختالف سليقه ها 
و دلخوری های خودش را به همراه دارد، اما اگر به هر دليل از این قطار پياده 
شدیم دليل آن نمی شود که چهارراه خيام و آن ساختمان قدیمی بوی روزهای 
خوش بودن در قدس را ندهد و حين عبور، دلتنگش نشویم. به قول پل الوار، 

شاعر فقيد فرانسوی:
خواب دیدم ما را بریدند

و به کارخانه چوب بری بردند...
آن که عاشق بود پنجره شد
و آن که بی رحم، چوبه دار...
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ویژه روز خبرنگارویژه روز خبرنگار

  جامعه/ اعظم طیرانی  خبرنگاری حرفه ای متفاوت اســت. 
رسالت آگاهی بخشی و از سویی دیگر چشم و گوش بينا و شنوای 

مردم بودن آن را از دیگر مشاغل متمایز کرده است.
گام برداشتن در این مسير عين خطرنگاری است. تجربه خبرنگاری 
با وجود حالوتی که در آن نهفته است، گاه همراه با دشواری هایی 
اســت که با چشيدن طعم تلخ آن می توان عطای آن را به لقایش 
بخشيد.هفدهم مرداد، روز خبرنگار، فرصت و بهانه مناسبی است 
که دغدغه های این حرفه را از زبان خبرنگاران چند رسانه متفاوت 
کشورمان مرور کنيم و با سختی های کار خبرنگاری در حوزه های 

مختلف آشنا شویم. 

بهرسمیتشناختهنشدنرسانهها#
رضا غبيشــاوی، معاون خبر پایگاه خبری عصــر ایران می گوید: 
خبرنگاران در مقابل اکثر مســئوالن با 
چالش های متعددی روبه رو هســتند. 
چالش هایی نظير به رسميت شناخته 
نشدن رســانه ها به عنوان رسانه؛ نگاه 
بيشتر مسئوالن به رسانه به عنوان ابزار 
تبليغاتی و نه وسيله اطالع رسانی واقعيت 
گراست. برخی از آن ها استقالل حرفه ای خبرنگاران را به رسميت 
نمی شناسند و سعی در تقویت جبهه پنهان سازی اطالعات و عدم 
شفاف سازی دارند. سردبير مجله تخصصی »روزنامه نگاری جدید« 
به برخی دیگر از مشکالت خبرنگاران در ایران نيز اشاره می کند و 
می افزاید: نخستين مشکل، ضعف بيشتر رسانه های ایران و دوری 
بخش عمده آن ها از فعاليت حرفه ای است. پس از آن، وجود نگاه 
تبليغاتی دستگاه های مسئول به رسانه ها و خبرنگاران و نبود نگاه 
»اطالع رسانی« به آن ها و سومين مشکل، ضعف قانون در حمایت 
از آزادی اطالع رسانی، شفافيت و فعاليت خبرنگاران و روزنامه نگاران 
است. مشکالت شامل اجرا نشدن مواد قانون اساسی و قوانين دیگر 
در خصوص اطالع رسانی، فعاليت رسانه ها و روزنامه نگاران، ضعف 
ارتباط خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی با هم صنفان خود در سایر 

نقاط جهان و عدم استفاده از تجربيات آن هاست. 

حقوقخبرنگارانپاسخگویمخارجزندگیآنهانیست#
محمد شــفيعی، خبرنگار رادیو نيز در 
خصــوص چالش های حرفه خبرنگاری 
می گوید: هنگامی که خبرنگاران سوژه ای 
را پيگيری می کنند ممکن است منافع 
عده ای به خطر بيفتد و می کوشند مانع 

دسترسی وی به اطالعات دقيق شوند.
وی با اشاره به توسعه استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در حوزه 
خبر می گوید: در سال های اخير حوزه ارتباطات ساز و کار جدیدی 
پيــدا کرده و موجب افرایش دغدغه هــا و چالش های خبرنگاران 
شــده است. زیرا در جامعه هر فردی که یک دستگاه تلفن همراه 

داشــته باشد می تواند به عنوان یک خبرنگارنما در فضای مجازی 
فعاليت کند و همين مسئله موجب شده تفکيک اطالعات درست 
از اطالعات نادرست دشوار شود. وی می افزاید: خبرنگاری با آنکه 
به عنوان شــغلی سخت شناخته شده اما در جامعه ما از حقوق و 
دستمزد قابل قبولی برخوردار نبوده و در بسياری از موارد، حقوق 

خبرنگاران پاسخگوی تأمين مخارج زندگی آن ها نيست.

نگاهکیمیاگریرسانهبهعلم#
جواد ابویی، خبرنگار حوزه علمی شبکه 
خبر نيز به چالش های خبرنگاران حوزه 
علمی با مســئوالن اشــاره می کند و 
می گوید: از اواســط دهه 80 با توجه و 
عنایت ویژه ای که مقام معظم رهبری به 
نقش علم و فناوری در پيشرفت و توسعه 
کشور نشان دادند، این حوزه وارد گفتمان سياسی جامعه شد و به 
تبع آن جایگاه خبرهای علمی و پژوهشی هم در رسانه ها ارتقا یافت. 
از همين رو مدیران و سياست گذاران حوزه علم و فناوری کشور هم 
برای اطالع رســانی در خصوص برنامه ها و دستاوردهای این حوزه 
بيش از گذشه فعال شدند. اما اتفاقی که در این حوزه در حال رخ 
دادن است و به نوعی می توان گفت به یک آفت تبدیل شده، این 
است که فقط از موفقيت های این حوزه گفته می شود. در حالی که 
سياست گذاری در این زمينه نيز مانند سایر حوزه ها، دچار آسيب ها 
و پيامدهای ناخواسته ای است که باید آن ها را هم اطالع رسانی کرد. 
وی می افزاید: برخــی از روابط عمومی ها با تخصيص بودجه های 
دولتی به جای فراهم کردن شــرایط توليد اخبار برای رسانه ها و 
ایجاد امکان نقد و پایش عملکرد دستگاه مورد نظر، خود به صورت 

مستقيم وارد فرایند توليد خبر و محتوای رسانه ای شده و به صورت 
مشارکتی یا در قالب رپورتاژ آگهی، توليدات مورد تأیيد خودشان 
را از رســانه ها پخش می کنند. طبيعی است که در چنين فضایی 
صــدای نقدها و چالش هایی که در این حوزه وجود دارد، حتی به 
گوش مســئوالن همان حوزه هم نمی رسد و فرصت بازنگری در 

تصميم گيری ها و اصالح برخی سياست ها از دست می رود.

کتمانواقعیتهاازسویمسئوالن#
مرجــان حاجــی رحيمی، ســردبير 
خبرگزاری شهر نيز بزرگ ترین چالش 
حرفــه خبرنــگاری را کتمــان بعضی 
واقعيت ها از سوی برخی مسئوالن عنوان 
می کند و ادامــه می دهد: نگاه خبرنگار 
بــه موضوعات یــک نگاه ملی اســت. 
او می کوشــد در راستای حفظ منافع ملی قلم بزند، اما متأسفانه 
مصلحت اندیشی و سياسی بازی برخی از مسئوالن مانع دستيابی 
خبرنگاران به واقعيت ها می شــود. وی با اشــاره به یکی دیگر از 
چالش های امروز خبرنگاران می افزاید: فعاليت افراد غير خبرنگار 
و غيرحرفه ای در فضای مجازی موجب شــایعه پراکنی در جامعه 
شده که این مسئله منافع جمعی مملکت را به مخاطره می اندازد. 

به گفته وی، خبرنگاری حرفه ای اســت که انجمن صنفی حامی 
ندارد؛ همه اصناف از قهوه خانه داران گرفته تا رانندگان، قصابان، 
امالك، طال فروشــان، آرایشگران، پزشــکان و پرستاران و... همه 
اتحادیه یا انجمن صنفی دارند، اما خبرنگاران هيچ اتحادیه صنفی 
غيرسياســی ندارند که در شرایط الزم بتواند از حقوق آن ها دفاع 
کند، به همين دليل هستند خبرنگارانی که سال ها برای رسانه ای 

کارکرده و قلم زده اند اما از پوشش بيمه ای و حقوق و مزایای کافی 
برخوردار نبوده و یا با  عناوینی غير از خبرنگاری بيمه شده اند که 
این ظلم بزرگی در حق خبرنگاران اســت. اگر آنان واقعاً عاشــق 

کارشان نباشند نمی توانند این حرفه را ادامه دهند.

گستردگیسوژههاورصددائممطالب#
مينا افرازه، خبرنــگار پارلمانی روزنامه 
قدس می گوید: الزمه شغل خبرنگاری 
به خصوص حــوزه خبرنگاری مجلس، 
رصد و پيگيــری دائم مطالب و آنالین 
بودن است که محدود به زمان ساعات 
کار اداری یا حضور در محل کار نيست.

 افرازه ادامه می دهد: متأسفانه اغلب نمایندگان، رسانه ها و خبرنگاران 
وابسته به آن را نوعی بلندگو و تریبون برای خود می بينند که اگر 
خبرنگار سؤالی همسو و در مسير منافع یا مصالح نماینده از آنان 
نپرسد به جواب روشنی نخواهد رسيد و در واقع نماینده به راحتی 
از مطالبه گری خبرنگار به نيابت از عموم جامعه شانه خالی می کند.

به گفته افرازه، معضلی که نــه تنها خبرنگاران پارلمانی بلکه 
عموم خبرنگاران وابسته به طيف های مختلف با آن مواجه اند، 
نبود امنيت شــغلی و درآمد پایين آن هاســت که در همين 
زمينه، آمد و رفت مدیران و مســئوالن رسانه ای ممکن است 
عدم امنيت شــغلی خبرنگار را تحت تأثير قرار دهد. حمایت 
از امنيت شــغلی و نيز آزادی عمل خبرنگار از سوی نهادهای 
مربوطه می تواند به ســالم ماندن جامعه رســانه ای، افزایش 
اطالع رســانی و آگاهی عمومی و نيز پاسخگویی هرچه بيشتر 
نمایندگان و مســئوالن منجر شــود تا خبرنــگار با قلم خود 
تبدیل به یک مطالبه گر حقوق مردم و افشــا کننده مشکالت 

و فسادها گردد.

انعکاسکاستیهاوواقعیتها#
امــا مهيــار ميرزاپور، مســئول بخش 
خارجی سایت طرفداری معتقد است: 
خبرنگاری در حوزه هــای اجتماعی و 
سياسی دشواری های بيشتری نسبت به 
سایر حوزه های خبری دارد و همکاران 
این حوزه چالش های بيشتری را تجربه 

می کنند. 
ميرزاپور ادامه می دهد: نبود امنيت شغلی و پایين بودن حقوق و 
دســتمزد خبرنگاری مهم ترین دغدغه فعاالن این حرفه است که 
در برخی از موارد موجب محدودیت خبرنگاران می شود و به آن ها 
اجازه نمی دهد آن گونه که باید، کاستی ها و واقعيت ها را انعکاس 
دهند، چرا که در چنين شرایطی مدیران دولتی، رسانه را محکوم 
به جوسازی و ســياه نمایی می کنند و ممکن است آینده شغلی 

خبرنگاران به مخاطره افتد.

خبرنگاران در گفت وگو با »قدس« از دغدغه های حرفه ای خود می گويند

سختیهاییککاردوستداشتنی

این یک واقعيت اســت که نســل امروز خبرنگاران با نسل های پيش از آن متفاوت 
است؛ خبرنگارانی با ابزار کار متفاوت، دانش حرفه ای و حتی رقبایی متفاوت. با این 
حــال، خبرنگار هنوز هم با وجود بهانه هایی همچون توســعه فناوری های ارتباطی، 
چشم و گوش و زبان مردم است. کور سوی اميدی برای آن ها که چشم اميد به باز 

شدن گرهی از گره های به ظاهر کور زندگی شان دارند.
فرشــاد مهدی پور، مدیر مســئول روزنامه صبح نــو که تجربه حرفــه ای اش را با 
خبرنــگاری در روزنامه قدس آغاز کرده، نيم نگاهی به بخشــی از تفاوت های ميان 

روزنامه نگاران امروز و دیروز دارد. گفت و گوی ما را با او بخوانيد.

اجازه بدهید با طرح اين پرســش گفت وگويمان را آغاز کنیم که به نظر س
شما امروز حرفه خبرنگاری در کشور با چه چالش هايی روبه رو است و چه 

تفاوتی با گذشته دارد؟ 
تصوری که ســه دهه پيش، از خبرنگاری وجود داشــت با آنچه امروز شــاهد آن 
هستيم بسيار متفاوت است. البته سه دهه پيش هم نسل گذشته ما همين دیدگاه 
را داشــتند و معتقد بودند خبرنگار باید آن قدر بنویسد که کاغذش را مچاله کند و 
دوباره بنویســد تا مورد قبول واقع شود؛ علت این نگرش هم کمبود نظام آموزشی 
بــرای حرفه خبرنــگاری بود؛ چون تعداد دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی مرتبط با 
حوزه رسانه در کشور بســيار محدود بود و بيشتر خبرنگاران پنج دهه قبل، دانش 
خبرنــگاری را به صورت تجربی کســب کرده بودند، اما از ســه دهه پيش تاکنون 

شرایط تغيير کرده و بيشتر خبرنگاران، دارای سابقه تحصيلی مرتبط با حوزه رسانه 
هســتند و تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزشــی افزایش یافته، ضمن آنکه شيوه کار 
خبرنگاری نيز تغيير کرده است. در واقع امروزه خبرنگاری نيست که خاطره چندبار 
نوشــتن و مچاله کردن و دور انداختن خبری را داشته باشد، چراکه شيوه آموزش 
خبرنگار تغيير کرده و نمی توان خبرنگاری امروز را با خبرنگاری ســه دهه قبل و یا 
خبرنگاران نسل پيش از آن ها مقایسه کرد؛ به همين دليل چالش هایی که هر نسل 
از خبرنگاران با آن روبه رو هستند با چالش های نسل قبل از آن ها متفاوت است. به 
عنوان نمونه ســه دهه پيش پشت ميزنشينی مهم ترین چالش خبرنگاران بود، زیرا 
انتظار می رفت خبرنگار گزارش ميدانی تهيه کند؛ چون آن زمان فناوری هایی مثل 

تلفن همراه یا اینترنت وجود نداشت. 
نکته دوم اینکه امروزه کار خبرنگاری با چالش بنيادی در ایران روبه رو شــده است 
به طوری که هرچه به جلو آمده ایم، آموزه های کار خبرنگاری نيز تغيير کرده است. 
یعنی ســه دهه پيش، آموزه های خبرنگاری برای ما شامل ارزش های خبری می شد 
و برای وضعيت کشوری مثل ما که 42 سال است با تحریم های ظالمانه بين المللی 
و تهدیدهای داخلی و خارجی متعدد مواجه است، مطلوب نيست؛ به طوری که در 
ارزش های خبری، ارزش شــهرت که در همه الگوها برترین ارزش شناخته می شود 
از سه دهه قبل تا کنون تغيير کرده است. چرا که دهه 60 ما مفهومی به نام چهره 
یا ســلبریتی نداشتيم، اما اکنون با این مفاهيم درگير هستيم. البته نه از باب اینکه 
بخواهيم آن ها را پوشش دهيم بلکه به این دليل که آن ها به افرادی تبدیل شده اند 

که سرمایه اجتماعی کشور را کاهش می دهند و به طور حتم یک خبرنگار حرفه ای 
و وفــادار به منافــع ملی با این چهره ها در تعارض قــرار می گيرد. یا در ارزش های 
خبری که طی ســه دهه قبل به صورت آکادميــک آموخته ایم، ارزش درگيری از 
اهميت باالیی برخوردار اســت و خبرنگاران باید تنش هــا را گزارش می دادند، اما 
در کشــوری مثل ایران که هر تنش کوچکی ممکن اســت به یک بحران فراگير – 
به واسطه تحریف خبری که از ســوی رسانه های خارجی صورت می گيرد- تبدیل 

شود، باالبردن تنش موجب تعدیل سرمایه های اجتماعی می شود 
و از آنجــا که ما این گونه تجربه هایــی داریم همواره بين 

خبرنگار و مدیریت تعارض ایجاد می شود.
نکته سوم اینکه ماهيت توليد خبر در مقایسه با گذشته 
تغيير کــرده به همين دليل امروزه نمی توان از خبرنگار 
به عنــوان نگاره خبر نام برد، بلکــه باید روزنامه نگار را 
جایگزیــن این کلمه کــرد؛ چون ماهيــت توليد خبر 
تغيير کرده و کار خبرنگاری به صورت مرسوم و سنتی 

وجود ندارد و شــکل تازه ای پيدا کرده اســت. بنابراین چالش آموزش و 
تربيت خبرنگار، چالش بسيار مهمی در کشور محسوب می شود و در 

خروجی های رسانه های کشور کاماًل مشهود است. 

امــروزه در زمینه قوانین مرتبط با کار و حرفه خبرنگاری س
چه کمبودهايی وجود دارد که الزم اســت مجلس برای رفع 

آن ها اقدام کند؟ 
در دهه 80 اصالحاتی در قانــون مطبوعات صورت گرفت، چون این 
قانون رســانه های جدید را شامل نمی شــد و به برخی از بندهای آن 
واژه خبرگزاری و سایت های خبری افزوده شد. اکنون محيط 
سایبر به بخشی از زندگی ما تبدیل شده و الزم است قانون 
مطبوعات، متناسب با شرایط تغيير کند و مجلس قانونی 
با عنوان قانون نظام جامع رســانه - اعم از رســانه های 
مکتوب، دیداری، شــنيداری و مجــازی- تدوین کند 

تــا بتواند وضعيت موجود رســانه را توضيح دهد. براســاس قانون مطبوعات فعلی، 
حمایت های مطبوعاتی وزارت ارشــاد از رســانه های مکتوب منوط به انتشار نسخه 
کاغذی اســت، در صورتی که در شرایطی مانند شرایط فعلی )شيوع ویروس کرونا( 
روزنامه کاغذی منتشــر نمی شود و PDF نســخه روزنامه در اختيار مخاطبان قرار 

می گيرد؛ بنابراین الزم است در این زمينه نيز تغييراتی اعمال شود. 

دولت چه نقشی در حمايت از مطبوعات ايفا می کند؟ س
خوشــبختانه در 10 سال گذشته، دولت و حوزه حکومت در تعامل با رسانه ها تغيير 
رویــه داده و به هيچ عنوان وضعيــت دهه اخير با وضعيــت دهه های پيش از آن 
قابل قياس نيســت. با توجه به افزایش رســانه ها، ميزان تعامل و همراهی دولت با 
رسانه ها افزایش و تعداد شکایت ها از آن ها بسيار کاهش یافته است و سال هاست که 
رسانه ها دادگاه اختصاصی خود را دارند و شاهد شکل گيری هيئت های حل اختالف 
اختصاصی برای مطبوعات هســتيم؛ به طوری که از یک ســو ایــن ميزان انتقاد از 
مسئوالن در رسانه ها وجود نداشته و از سوی دیگر ميزان مدارا و بردباری مسئوالن 

طی دهه های گذشته افزایش یافته است. 

چــه حمايت هايی می توان از خبرنگاران انجام داد و چه تشــکل هايی س
می توانند در اين راستا فعالیت کنند؟

متأســفانه در تشــکل های صنفی، اولویت با کارهای سياسی است و این مسئله 

وجاهت کار صنفی را زیرســؤال برده و موجب شــده تشــکل ها به مرور زمان 
کوچک و کم اهميت شــوند که این اتفاق بســيار بدی در حوزه رســانه است؛ 
چرا که منابعی که از دولت کســب می کنند را صرفاً در چارچوب تقویت منافع 
قبيلــه خود به جریــان می اندازند که نوعی سوءاســتفاده از عنوان صنف و کار 
 صنفی محسوب می شود؛ در واقع سياسی و مقطعی عمل می کنند و به ضرر کار 

رسانه ای است. 

شــما به عنوان مدير يک روزنامه، مهم تريــن کاری که می توانید برای س
خبرنگارانتان انجام دهید چیست؟ 

واقعيت این است که مدیران روزنامه های بخش خصوصی به دليل کمبود منابع 
مالی نمی توانند خدمات زیادی به خبرنگارانشان ارائه دهند. مدیران این رسانه ها 
برای پرداخت حقوق جاری خبرنگاران با مشــکل مواجه هستند به طوری که در 
بهترین شــرایط، خبرنگاران حقوق خــود را با یک ماه تأخير دریافت می کنند و 
تنها کاری که مدیر یک رســانه بخــش خصوصی می تواند برای خبرنگاران خود 
انجام دهد پيش بردن فرهنگ سازمانی سازمان خود و طراحی فضای خوشایند 
اســت تا خبرنگاران به کارخود عالقه مند باشند و از انجام آن لذت ببرند. با این 
حــال در حد بضاعت حمایت هایی صورت می گيرد؛ به عنوان نمونه در شــرایط 
کرونا با کاهش ســاعت کاری، ارائه بســته های اینترنتی برای دورکاری و امکان 

استفاده از دورکاری برای دو سوم نيروها اقدام هایی انجام شده است. 

گفت  وگوی قدس با مدير مسئول صبح نو

دیروز، امروز و فردای »خبرنگاری«

دیدگاهدیدگاه

در مذمت »شهروند خبرنگاران«!خواب خبرنگاری!
زمانیان،خبرنگار  خديجــه 
ادب و هنر : وقتی قرار اســت 
چالش های  و  »مشکالت  درباره 
شــغل خبرنگاری« بنویســيم، 
می توانيم از هزار و یک مسئله، 
مشــکل، چالــش و نکتــه با 

تحليل های متفاوت رونمایی کنيم! 
مثل یک هنرمند که در هر اثری با تجارب تازه ای روبه رو 
می شود و می تواند خودش را خالق اثری منحصر به خودش 
بداند، یک خبرنگار هم هميشــه می تواند از چالش هایی 
بنویسد که منحصر به خودش است و شاید هيچ کس تا 

پيش از او، با آن مواجه نشده است. 
من امروز می خواهم از چالشــی بنویســم که در دنيای 
خبرنگاری تا به حال به آن توجه نشده یا کمتر درباره اش 
شــنيده ایم. یک خبرنگار از زمانی که به صورت حرفه ای 
وارد این شغل می شــود یعنی درست از زمانی که قلم از 
دســتش جدا نمی شود و همه مسائل اطرافش را با همان 
نــگاه جزئی نگرانه، تحليلی و منتقدانه خاص این شــغل 
می بيند و از راه همين نگاهش، ارتزاق می کند، نمی تواند 
راحت بخوابد و یا اصالً نمی خوابد، نداشتن خواب آسوده و 
آرام، مهم ترین چالش جماعت خبرنگاران است؛ به بيانی، 

حرفه خبرنگاری دزد خواب است! 
شاید شــرایط زندگی جدید موجب شده خيلی از مردم، 
»خواب آســوده« نداشته باشند و این یک چالش عمومی 
باشــد اما اگر همه مسائل و مشــکالت روزمره آدم ها را 
بگذارید کنار مشــغوليت های فکری شــغل خبرنگاری، 

می بينيد این معضل برای خبرنگاران چندین برابر است. 
نداشتن خواب آرام برای جماعت خبرنگار فقط به خاطر 
درگيری ذهنی رصد اخبار، توليد مطلب و رویارویی با هر 

نوع خبری اعم از فيک، واقعی و حقيقی نيســت که این 
مسائل، بخش جدایی ناپذیر شغل ماست. 

این ویژگی های شغلی وقتی برای یک خبرنگار، معضل و 
یا حتی بيماری می شــود که در زمان هایی در برابر بخش 
زیادی از اخبار روزانه نمی تواند واکنش الزم را داشته باشد 
و مجبور اســت بنا بر اقتضائات و یا همان مصلحت هایی 
که همه درباره آن شنيده ایم، سکوت کند و به تنهایی بار 

تحليل و آگاهی درباره یک خبر را به دوش بکشد. 
شاید به گمان عده ای، شــغل خبرنگاری با وجود فضای 
مجازی، آســان تر از گذشته شده باشــد. البته که این از 
ویژگی های مثبت دنيای رسانه است که دسترسی به خبر 
را آســان تر کرده اما این وضعيت برای همه ایجاد شده و 
اتفاقاً شرایط کار را برای خبرنگاران سخت تر کرده است، 
چون دنيای رسانه و دهکده جهانی همه مردم را در معرض 
خبــر قرار داده و همه به نوعی خبرنگار هســتند. در این 
شرایط تحليل یک خبرنگار با توجه به مطالعه و دسترسی 
او به منابع موثق، داشته هایی است که او را از بقيه متفاوت 
و چهــره او را به عنوان خبرنگار تثبيت می کند. اما وقتی 
شرایط جامعه به نوعی اســت که به خبرنگار اجازه داده 
نمی شود در رسانه های موجود تحليل هایش را ارائه دهد و 
چشمان تيزبينش نتواند بخش های تاریک و پنهان خبر و 
»چرایی« های وضع موجود را برای مردم شفاف سازی کند 
و احســاس کند بين او و سایر افراد جامعه تفاوتی وجود 
ندارد، احساس رخوت و سستی به سراغش می آید. خبرنگار 
وقتی به جایی برسد که احساس کند روحيه اعجاز، تغيير 
و آگاهی بخشی از قلم او گرفته شده و نمی تواند وظيفه اش 
را در برابر شغل و جامعه اش به درستی انجام دهد، خواب 

از چشمانش ربوده می شود. 
هر خبرنگاری می داند، قلمش باید معجزه کند.

آرش شفاعی: همه آن هایی که 
مقدماتی از علوم اجتماعی و امور 
مربوط به رســانه را می دانند، با 
نظریه »برجسته سازی« آشنایند. 
نظریــه ای کــه در خالصه ترین 
بيان، معتقد است: رسانه ها به ما 
نمی گویند چگونه فکر کنيد؛ اما می گویند به چه چيزی فکر 

کنيد . 
بــه عبارت دیگر رســانه ها با تعييــن اولویت هایی برای 
زندگی اجتماعی ما، ذهن و زبان ما را به سمتی می برند 
که خــود می خواهند. در یک دوره کوتــاه، یک خبر یا 
مجموعه ای از اخبار و گزارش های همسان درباره مسائلی 
که در حالت عادی، اولویت ما نيســتند، منتشر می شوند 
و جامعه را به همان ســمت می برند. شــاید گروهی بر 
این اعتقاد باشــند که دوران رسانه های بزرگ، رسمی و 
قدرتمند گذشته است و دیگر نباید به نظریه هایی مانند 
نظریه برجسته ســازی اعتنا کرد؛ اما واقعيت این اســت 
که اگرچه رســانه های رســمی  قدرت و نفوذ هميشگی 
خود را از دســت داده اند اما رسانه های کوچک، شخصی 
شــده و متکثر، امروز هم همــان کاری را می کنند که 

نظریه پردازان برجسته سازی به آن اعتقاد داشتند.
امــروز هم اولویت هــای زندگی، تعامــالت اجتماعی و 
موضع گيری های شخصی ما تحت تأثير اطالعات و خرده 
اطالعاتی است که روزانه دریافت می کنيم. اگرچه مانند 
گذشته، انحصار رسانه های بزرگ برای ما تعيين تکليف 
نمی کند اما شبکه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی و 

پلتفرم های مختلف همان کار را می کنند. 
دیجيتالی شــدن فضای رسانه ای سبب شده با انبوهی 
از متون دیجيتال پایدار، تکرارپذیر، مقياس پذیر، قابل 
بایگانی و قابل جســت وجو روبه رو باشــيم که به دليل 
ســاده شــدن امکان توليد محتوا به ســمت ما هجوم 
می آورند و باز به دليل سهولت باورنکردنی امکان پخش 
و اشــتراك گذاری محتوا در کمترین زمان ممکن، در 
حجمــی  انبوه، تکثير و توزیع می شــوند. زمانی امکان 
توليــد محتــوا از جمله محتواهای خبــری در اختيار 
گروهی خاص به عنوان خبرنگاران بود. این گروه، عالوه 
بر اینکه در این زمينــه آموزش های الزم را می دیدند، 
در طول دورانی بلند، تجربه هایی گرانســنگ از کار در 
تحریریه های روزنامه ها، خبرگزاری ها و دیگر رســانه ها 
بدســت می آوردند و با ارتباطات شخصی و فردی، به 

منابع اصلی خبر دسترسی پيدا می کردند.
به هميــن دليل خبری کــه آنان تهيه می کردنــد، دارای 
استانداردهایی بود که صحت و قابليت اعتماد به خبر را باال 
می برد. انحصار رســانه ها اگرچه در مجموع امر پسندیده ای 

نبود، حداقل ســبب می شد خبرهای منتشــر شده دارای 
ویژگی های مطلوب یک خبر باشد و بتوان به آن اعتماد کرد. 
امروز اما این انحصار شکسته شده است و ما با مفهوم های 
جدیدی چون »رســانه های شخصی شــده« و »شهروند 
خبرنگاران« آشنا شده ایم. خبر، دیگر چيزی نيست که در 
البراتوارهای رسانه های بزرگ پرورش یابد و به صورتی مدام 
و پيگير به مخاطبان تزریق شــود. خبر امروز در کوچه و 
بازار ریخته است و هر چيزی که می تواند جلب توجه کند 
و هر کســی که زودتر توجهش به آن جلب شود، صاحب 
خبر اســت. دیگر الزم نيســت اصول و قواعد تيتر زدن و 
ليدنویسی و منابع خبری مهم و اختصاصی داشته باشيد. 
حتی دیگر برای خبرنگاری، به وسایل و امکانات خاصی هم 
نياز نيست. گوشــی تان را روشن کنيد و از هر چيزی که 
می تواند جالب توجه باشد، فيلم بگيرید؛ در این صورت شما 

شهروند خبرنگارید!
آیا اینکه رســانه های بزرگ انحصار خبر را از دســت 
داده اند، چيز بدی اســت؟ آیا اینکه امروز مردم عادی 
هم می تواننــد در فرایند توليد، پخش و انتشــار خبر 
مشارکت کنند، قابل توجه و خوشحال کننده نيست؟ 
پاســخ به این پرسش هرچه باشــد )چون هر کس با 
دیدگاه خود به این پرسش ها جواب می دهد( یک نکته 
قابل توجه را نباید از ذهن دور داشــت، خالی شــدن 
عرصه خبر از اســتانداردهای حرفه ای به زیان جامعه 
اســت. امروز دیگر تفاوتی ميان خبر و شبه خبر و حتی 
خبر جعلی نيســت، یا اگر هم باشــد، خط ميان آنان 
آنچنان باریک اســت که به زحمــت بتوان گفت کدام 

خبر واقعی است و کدام نيست؟ 
در این وضعيت اســت که به نظر می رسد هيچ گاه هيچ 
جامعه ای هرچقدر هم که انحصارات را بشــکند و راه را 
بــرای ورود افراد به عرصه های حرفه ای باز کند، بی نياز 
از کسانی نيســت که استانداردها را بدانند، اعتمادها را 
جلب کنند و مرز ميان واقعيت و جعل را روشــن کنند. 
بــه همين دليل نه تنها امروز، بلکه جامعه هميشــه به 

خبرنگاران واقعی و حرفه ای نياز دارد.

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9605683
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9605683 ش��عبه دوم اجرا، خانم عصم��ت ابراهیم زاده نام پدر: 
ابراهیم تاریخ تولد: 1353/01/02 شماره ملی: 6439928465 شماره شناسنامه: 2 به استناد سند 
ازدواج: ش��ماره سند: 6346، تاریخ س��ند: 1371/02/07، دفترخانه ازدواج 101 و طالق 88 شهر 
مش��هد استان خراس��ان رضوی اجرائیه ای به کالس��ه فوق الذکر جهت وصول مهریه خود به مبلغ 
2/000/000 ری��ال )دو میلیون ریال( مقوم به مبل��غ 274/527/027 ریال علیه: آقای محمدرضا 
سعادتی شکیب نام پدر: مهدی آقا تاریخ تولد: 1345/06/02 شماره ملی: 0931488478 شماره 
شناسنامه: 61210 صادر که پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1398/02/22 از طریق درج در روزنامه 
بنا به درخواس��ت بس��تانکار وارده بش��ماره 27544- 1396/12/09  نسبت به بازداشت سه دانگ 
مش��اع از ش��ش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 49149 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مش��هد 
به نام مدیون مذکور در قبال کل مهریه بازداش��ت گردید که به موجب گزارش کارش��ناس رسمی 
دادگس��تری وارده بشماره 51807- 1398/09/23 در خصوص ارزیابی پالک ثبتی فوق به نشانی 
مشهد خیابان اندیشه 71 مشکینی 5 پالک 68/1 بازدید نظریه ارزیابی به شرح ذیل به استحضار 

می رساند:
الف( مشخصات ملک

با بررس��ی انجام ش��ده حدود اجمالی ملک با مش��خصات اعالمی مطابق��ت دارد. آقای محمدرضا 
س��عادتی ش��کیب مال��ک 3 دانگ از پالک ثبت��ی 49149 فرعی از 175 اصلی بخش 10 مش��هد 
می باش��د. مس��احت زمین این پالک ثبتی 200 مترمربع )به ابعاد 10×20( و موقعیت آن شمالی 
اس��ت که مالک سهم سه دانگ زمین خود را به صورت یک قطعه 100 متری به ابعاد 20*5 جدا 
کرده و دو واحد مس��کونی مستقل و مش��ابه در طبقه همکف و اول احداث نموده است. هیچگونه 
مدارکی از قبیل گواهی پایان کار، عدم خالفی و یا س��ند ارائه نش��د اما طبق مس��احی انجام شده 
مس��احت هر واحد حدود 60 مترمربع ش��امل هال و پذیرایی، آش��پزخانه و اتاق خواب و سرویس 
حمام و دستش��ویی است. کف واحد س��رامیک، سقف و دیوار گچ سفید، سیستم گرمایش واحدها 
بخاری گازی و س��رمایش از طریق کولر آبی تأمین می شود. قدمت بنا حدود 10 سال تخمین زده 
می ش��ود. سیس��تم سازه ساختمان اس��کلت فلزی است و نمای س��اختمان هنوز اجرا نشده است. 
ساختمان دارای انشعاب مستقل آب و برق و گاز می باشد. مالک در واحد طبقه فوقانی )طبقه اول( 
س��اکن اس��ت و واحد طبقه همکف در تصرف مستأجر اس��ت و طبق اظهار مالک قرارداد مستأجر 
تا تابس��تان س��ال آینده با اجاره 350 میلیون ریال رهن و ماهیانه 2/500/000 ریال اجاره منعقد 

شده است.
ب( ارزیابی ملک

ب��ا توجه ب��ه توضیحات فوق، موقعیت ملک و با در نظر گرفتن عوام��ل مهم و تأثیرگذار در قیمت 

ارزش 3 دانگ ملک متعلق به آقای محمدرضا س��عادتی ش��کیب به نرخ روز و صرفنظر از هرگونه 
بدهی به اش��خاص حقیقی و حقوقی مبلغ 4/900/000/000 ریال )چهارصد و نود میلیون تومان( 

ارزیابی و تعیین می گردد.
حدود اجمالی ملک طبق نامه دفتر امالک ناحیه 4 مشهد بدین قرار است:

ش��ماالً ب��ه طول 10 متر پی به پی پالک 49132 فرعی ش��رقاً به ط��ول 20 متر پی به پی پالک 
49150 فرعی جنوباً به طول 10 متر محل درب و پی دیواریست به خیابان ده متری غرباً به طول 

20 متر پی به پی پالک 49148 فرعی.
با توجه به قطعیت ارزیابی و با توجه به سهم بندی مأمور اجرا وارده بشماره 28773- 1399/05/01 
میزان 19 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ پالک ثبتی موصوف در قبال طلب بستانکار به مبلغ 
310/333/333 ریال به مزایده خواهد رس��ید ل��ذا مزایده مذکور به مبلغ 310/333/333 ریال از 
طریق مزایده در روز چهارش��نبه مورخ 1399/6/5 س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان 
امام خمینی 28 اداره اجرای ثبت مش��هد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد مزایده و مبلغ 
15/516/667 ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 12/413/333 ریال بابت حق مزایده میباشد که 
حق مزایده و نیم عش��ر عالوه بر مبلغ ارزیابی که طبق تبصره 6 ماده 121 آئین نامه اجرا پرداخت 
بدهی های آب برق گاز و بدهیهای مالیاتی و عوارض ش��هرداری و کلیه بدهیهای مربوطه تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم ش��ده یا نش��ده بعهده برنده مزایده اس��ت و هزینه های 
قانون��ی طب��ق مقررات وصول خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزای��ده در روز بعد از 
تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 
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سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مصیب خانی فرزند علی به ش��ماره شناسنامه 1287 باستناد دو برگ استشهاد 
محلی که امضا ش��هود آن توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 9 بجنورد گواهی امضا شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده 
و مدعی اس��ت سند مالکیت شش��دانگ پالک 315 فرعی از 185 اصلی واقع در بخش دو بجنورد 
به آدرس : ش��هرک شهید احسانی دراقانلو بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک 
معلوم ش��د س��ند مالکیت اولیه به ش��ماره چاپی 351636 ذیل  ثبت 45873 صفحه 304 دفتر 
227 بن��ام نامب��رده فوق صادر و تس��لیم و دفتر امالک بیش از این حکایتی ن��دارد لذا طبق ماده 

120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس��ی نس��بت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود باش��د بایس��تی ظرف ده 
روز از تاریخ انتش��ار  این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رس��می به این اداره تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و 
تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد ش��د و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.م 

الف1734 آ-9904600
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی مزایده درخصوص مال غیرمنقول نوبت اول
ب��ه موجب پرونده اجرائی 9900093ش��عبه ی اول اجرای احکام کیفری دادس��رای باخرزموضوع 
پرون��ده کالس��ه 9309985129300035ش��عبه چهاراج��رای احکام کیفری دادس��رای عمومی 
وانقالب ناحیه ی 10مش��هدخانم حمی��ده صوفی کوالب��ی فرزندامیرمحمدصاحب ملک زراعی به 
مس��احت 3245مترمربع به شماره 3فرعی از128اصلی بخش 14موسوم به میران که درشهرستان 
باخرزمسیرجاده باخرزبه ارزنه سه راهی کردیان به ارزنه واقع شده ملک فوق دارای کاربری زراعی بوده 
که حدودسه هزارمترمربع آن زیرکشت زعفران 5ساله وحدود245مترمربع آن جهت استخرذخیره 
آب وحدود200اصل درخت پس��ته پنج ساله وحدود70اصله نهال پسته یکساله ودوساله و17اصله 
درخت بادام دربین کش��ت زعفران وجودداردونیزدارای چاه دس��تی نیم��ه عمیق فاقدمجوزقانونی 
باتوجه به موقعیت زمین وامکان بالقوه دسترس��ی به آب قن��ات تامین برق وگازدرصورتی که نقل 
وانتقال یامعامله ی دیگری صورت نگرفته باش��دباکاربری کش��اورزی توس��ط کارش��ناس منتخب 
820میلیون ریال )هش��تادودومیلیون تومان(برآوردمی ش��ود2-ملک آقای علی اکبرباتقواارزنه ئی 
فرزندرحمان که درپالک 53فرعی از128اصلی بخش ثبتی 14مش��هدکه عبارتس��ت ازشش دانگ 
یک باب س��اختمان گاوداری به مساحت 1469مترمربع موسوم به میران که درمسیرجاده باخرزبه 
ارزنه س��مت راست جاده واقع شده اس��ت وضعیت ملک،ملک مذکورباکاربری کشاورزی ودامداری 
درحال حاضربه صورت یک گاوداری دارای حصاروس��اختمان)غیرفعال(می باشدمش��خصات ملک 
مذکوربه ش��رح ذیل است1-دیوارکش��ی باآجروگل به ارتفاع دوتاس��ه ونیم مترمربع که دربعضی 
قس��متهاازاین دیواربه عنوان دیوارتاسیسات گاوداری اس��تفاده شده2-سالن گاوداری به مساحت 
145مترمربع)ط��ول 29مترمربع وع��رض 5مترمربع(باآجرودیوارگلی به ارتفاع حدودس��ه تاس��ه 
ونیم مترمربع س��قف ایرانیت باآهن وقوطی-کف بتن-دیوارهای داخلی ودیواراندودس��یمان ارتفاع 
س��ه ونیم مترمرب��ع دیوارهاآجرباگل3-انبارعلوفه به مس��احت حدود50مترمربع4-خانه نگهبانی 

حدودچهل وپنج مترمربع دیوارهاآجروگل-داخل گچ-دیوارهای سمت محوطه اندودسیمان-دارای 
س��رویس بهداشتی وحمام5-تاسیس��ات شیردوش��ی وبهاربند6-تقریباکلیه تاسیسات وساختمان 
هاباآجروگل س��نتی وفاقداستانداردهایفنی الزم می باش��د7-فاقدآب وبرق وگازوغیره می باشد8-
دارای چاه آب دستی نیمه عمیق فاقدمجوزقانونی باتوجه به فاصله ملک تاشهرباخرزفاصله تاجاده 
آس��فالته وداشتن پروانه41راسی باکاربری کش��اورزی به خصوص دامداری به میزان نهصدوشصت 
وهف��ت میلیون ریال ب��رآورده می گردد.3-ش��ش دانگ یک باب من��زل پالک30فرعی از4اصلی 
بخش14به مالکیت غالم احمداکبری رباط فرزندمحمدرضا مش��خصات عرصه-عرصه ش��ش دانگ 
به مساحت 27,291مترمربع)دویس��ت ونودویک مترمربع وبیست وهفت دسی مترمربع(به نشانی 
باخرز-روس��تای رباط. مشخصات اعیان-یک طبقه به مس��احت95مترمربع دیوارباربروسقف چوبی 
ونماآسترس��یمان وزیرزمین به مساحت حدودپنج مترمربع)حمام(باسقف گنبدی به انضمام بیست 
ودومترمربع س��قف س��بک بایک س��ری امتیازآب وب��رق وگاز. نتیجه-ملک فوق به ش��رط تخلیه 
وتحوی��ل وفارغ ازهرگونه دیون احتمالی ازقرارهرمترمربع ی��ک میلیون وچهارصدهزارریال واعیان 
وامتیازات یک صدوش��صت ودومیلیون ری��ال جمعابه مبلغ پانصدوهفتادمیلی��ون ریال برآوردمی 
گردد4-ش��ش دانگ یک ب��اب منزل پ��الک 92فرعی از4اصلی بخش14مش��هدبه ش��ماره ثبت 
86086دفتر287صفحه 355به مالکیت آقای غالم محمداکبری رباط فرزندمحمدرضا. مش��خصات 
عرصه-عرصه شش دانگ به مس��احت326,52مترمربع به نشانی باخرز-روستای رباط. مشخصات 
اعیان-ملک مذکوردارای طویله به مس��احت یک صدوهش��تادمترمربع بادیوارگلی وس��قف چوبی 
به انضمام مس��احت بیس��ت مترسقف س��بک. نتیجه-ملک فوق به ش��رط تخلیه وفارغ ازهرگونه 
دیون احتمالی ازقرارهرمترمربع عرصه یک میلیون وس��یصدهزارریال واعیان طویله وس��قف سبک 
ش��صت ویک میلیون ریال جمعابه ارزش چهارصدوهش��تادوپنج میلیون ری��ال برآوردمی گرددبه 
موجب نیابت واصله ازاجرای احکام ش��عبه4اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 10مشهدمقدس 
وثیقه گذاران درمهلت قانونی نتوانس��تندمکفول خودرابه دادگاه معرفی نمایندلذاتوس��ط ریاس��ت 
محترم دادس��رای باخرزتقاضای فروش ومزایده ملک وثیقه گذاران فوق رانموده اس��ت که توسط 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری به ش��رح فوق تعیین قیمت شده اس��ت.امالک فوق مقررگردیده 
درمورخ1399,06,12س��اعت 11,30صبح درمحل اجرای احکام کیفری دادس��رای باخرزازطریق 
مزایده ب��ه فروش برس��دمتقاضیان خریدجه��ت بازدیدازملک توقیفی م��ی توانندظرف 5روزقبل 
ازمزایده بامراجعه به نش��انی امالک فوق ازآن بازدیدنمایندمزایده ازقیمت کارشناس��ی ش��روع وبه 
کسی که باالترین قیمت راپیشنهادکندواگذارخواهدشدهزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می 

باشدتخلیه وتحویل امالک مذکورتابع مقررات است وربطی به این اجراندارد .آ-9904596
دادستان دادسرای عمومی وانقالب باخرز

مصطفی حسن نژاد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی 9400334
ب��ه موج��ب پرونده اجرائی کالس��ه ف��وق خانم مری��م یعقوبی س��نگانی فرزند عبداالحد ش��ماره ملی 
0740183125 برابر س��ند ازدواج ش��ماره 14452- 88/05/15 دفت��ر ازدواج 70 تایباد اجراییه تحت 
کالس��ه فوق علیه جمیل فیض محمدی فرزند نور محمد جهت وصول تعداد نود عدد س��که تمام بهار 
آزادی ص��ادر و پس از ابالغ اوراق اجرایی در مورخه 94/12/3 حس��ب تقاضای بس��تانکار س��هم االرث 
زوج از شش��دانگ پالک ثبتی 2798 فرعی از 251- اصلی واقع در بخش 14 مش��هد شهرس��تان تایباد 
ذیل دفتر بازداش��تی الکترونیک 97/9/10- 139705806015000693 بازداش��ت گردیده که حدود 
و مش��خصات بش��رح- ش��ماالً بطول 20 متر دیوار به دیوار منزل گلباف باقیمانده پالک- ش��رقاً بطول 
12 مت��ر درب و دیواریس��ت به کوچه- جنوباً بطول 20 متر دی��وار به دیوار منزل فیض محمد خیرالهی 
باقیمان��ده پالک- غرب��اً بطول 12 متر دیوار به دیوار منزل اردون��ی باقیمانده پالک- که میزان مالکیت 
آقای نورمحمد فیض محمدی به میزان شش��دانگ پالک فوق الذک��ر به مبلغ 2/005/000/000 ریال و 
س��هم االرث بدهکار به میزان 250/625/000 ریال طبق نظر کارش��ناس رسمی ارزیابی شده و قطعیت 
یافته جلسه مزایده پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99/6/3 در اداره ثبت اسناد تایباد 
از طری��ق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ ارزیابی 250/625/000 ریال ش��روع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد.آ-9904558
تاریخ انتشار: 99/5/16

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر ب��ه اینکه آقای براتعلی حس��ینی دارای شناس��نامه ش��ماره 1 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
1/9900174ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
گلثوم سیاوشی به شناسنامه 1614 در تاریخ 1395/11/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- تاریخ تولد- محل صدور شناسنامه- نسبت با متوفی

1- زینت طاهری جوزقانی- 993- 1328/3/19- تایباد- مادر
2- براتعلی حسینی- 1- 1357/1/1- تایباد- شوهر

3- زینب حسینی- 0740450697- 1379/3/17- تایباد- دختر

4- فاطمه حسینی- 0740495321- 1380/9/28- تایباد- دختر
5- اسماء حسینی- 0740610015- 1382/12/17- تایباد- دختر

6- المیرا حسینی- 0740809504- 1390/1/22- تایباد- دختر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شوا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904559
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد-قنبر مرزانی

آگهی فقدان سندمالکیت
نظری��ه اینکه آقای رضا باغانی ش��یروان فرزند حبیب اله به موجب گواهی حصر وراثت بش��ماره 632- 
83/09/30ازس��وی مورثش��ان )خانم وس��یمه ظفرمندفرزندحس��ن به ش ش 788( به استناد دوبرگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده توسط دفتر اسناد رسمی ش��ماره 38 ش��یروان جهت دریافت سند مالکیت 
المثن��ی نوب��ت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب منزل  
بش��ماره  پ��الک1245 اصلی باقیمانده  واقع درقطعه  یک ش��یروان بخش 5قوچ��ان به آدرس خیابان 
ش��فا6پالک 228که متعلق به مورث ایش��ان می باشد بعلت نامعلومی مفقودش��ده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  48096ذیل صفحه 527دفتر74 به نام نامبرده 
صادروتس��لیم گردیده اس��ت دفتر امالک بیش ازاین حکایتی ندارد  لذابه اس��تناد تبصره یک اصالحی 
ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به ملک موردآکهی 
معامل��ه ای انجام داده یا مدعی وجود س��ندمالکیت نزد خود می باش��د بایس��تی ظ��رف ده روز ازتاریخ 
انتش��ارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل س��ند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید 
بدیهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا 
سندمعامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد  تاریخ 

انتشار:99/05/16  آ-9904583
صمدابراهیم زاده

رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی فقدان سندمالکیت
نظریه اینکه شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط 
دفتر اسناد رسمی شماره یک شیروان جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده ومدعی اند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک قطعه زمین بش��ماره  پالک2815 فرعی از 2 اصلی  
واقع درقطعه  چهار شیروان بخش 5قوچان به آدرس خیابان دانش -تفتازانی متعلق به شرکت می باشد 
بعلت نامعلومی مفقودشده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی  
549988ذیل صفحه 489دفتر106وشماره ثبت 17161 به نام نامبرده صادروتسلیم گردیده است دفتر 

امالک بیش ازاین حکایتی ندارد  لذابه استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت به ملک موردآکهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
س��ندمالکیت نزد خود می باشد بایس��تی ظرف ده روز ازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرابه همراه اصل 
سند مالکیت یاسندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ندمعامله رس��می نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد  تاریخ انتشار:99/05/16   آ-9904584
صمدابراهیم زاده

رئیس ثبت اسنادوامالک شیروان

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900۲۵3
بدین وس��یله به آقای علی اکب��ر رفیعی مقدم نام پ��در :عبدالرحیم متولد :1349/01/20ش��ماره ملی 
0827927614ش��ماره شناسنامه 15345به نشانی :ش��یروان کمربندی اول خیابان حکیم غربی پالک 
158ابالغ میش��ود که خانم زینب شکسته بند نام پدر :محمدحسن جهت وصول تعداد هفتاد عدد سکه 
طالی تمام بهار آزادی رایج کشور ومقدار چهل گرم طال وزیورآالت اجراییه صادر نموده وپرونده اجرایی 
به کالس��ه 9900253دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 99/05/04مأمورپست ،محل اقامت 
شما به شرح متن سندشناخته نشده،لذا بنابه تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا مفاداجراییه 
فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی میش��ود وچنانچه ظرف مدت ده روز 
ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد ،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت.آ-9904585
صمدابراهیم زاده

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/9/20مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی آقای س��ید محمد تقی قدمگاهی فرزند سید علی به شماره شناسنامه 2272 صادره از قدمگاه 
در ی��ک باب س��اختمان به مس��احت 199/29 مترمربع در قس��متی از پالک 34 فرع��ی از 137 اصلی 
واق��ع در اراض��ی تلخ زنج قدمگاه بخش 3 زبرخان از محل مالکیت زه��را قدمگاهی فرزند محمدابراهیم 
محرزگردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی 

که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.آ-9903921
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/05/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/05/16

سید حسن پورموسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند 
رس��می و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در 
اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل اگهی می گردد .                      
آقای حمید تیموری فرزند محمد ، به صورت شش��دانگ یک قطعه باغ ، به مساحت 2534/7 متر مربع 
، پ��الک 296 فرع��ی از 4 � اصلی نوغاب و از پالک 426 فرع��ی از 4 � اصلی نوغاب بخش یک فردوس 
خری��داری مع الواس��طه از آقای محمد حس��ن باهوش و خانم فاطمه وحید جلیل��ی � مکان وقوع ملک 

شهرستان فردوس � اراضی نوغاب 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می این 
آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می ش��ود لذا  درصورتی که 
اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف 
مهل��ت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رس��ید اخ��ذ نمایند،معترضین باید از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظ��رف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات 
ثب��ت ،موکول به ارائه حک��م قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی ک��ه اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر 
مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . آ-9903940
تاریخ انتشار نوبت اول:   01/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/16

 محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس



12
پنجشنبه 16 مرداد 1399

 16 ذی الحجه1441 6 آگوست 2020  سال سی و سوم  شماره 9313  

سیما و سینماسیما و سینما

خبر

 »سرچشمه« پرونده نفوذی های 
دهه ۶۰ را بازخوانی می کند

تاریخــی  برنامــه  ایســنا: 
»سرچشمه«، در سومین قسمت 
خود در فصــل دوم به بازخوانی 
)ماجــرای نفــوذ در نهادهــای 
جمهوری اســامی در دهه ۶۰( 

می پردازد.
در این قسمت از سرچشمه به ماجرای نفوذ در حزب جمهوری اسامی 
و قضیــه انفجار دفتر مرکزی این حزب و چگونگی حضور و تأثیرگذاری 
کشمیری در نخست وزیری و به شهادت رساندن شهیدان رجایی و باهنر 

در )۸ شهریور( سال ۶۰ پرداخته می شود.
میهمان این هفته »سرچشمه«، احمد کریم پور، مسئول چک و خنثی 
سپاه پاسداران انقاب اسامی در دهه ۶۰ در این برنامه به بیان خاطرات 

خود پرداخته است.
برنامه »سرچشمه«، کاری از گروه تلویزیونی بسیج صدا و سیما و معاونت 
سیاســی شبکه پنج سیماست که موضوعات مختلف تاریخ انقاب را با 
حضور شاهدان عینی و کارشناسان آن موضوع بررسی و برای اولین بار 

فیلم های کمتر دیده شده تاریخ انقاب را منتشر می کند.
»سرچشمه« هر هفته پنجشنبه شب ســاعت ۱۹ از شبکه پنج سیما 

پخش خواهد شد.

با نقش آفرینی پورشیرازی و بایگان
»باخانمان« هفته بعد کلید می خورد

ســیما و ســینما: مجموعه 
تلویزیونــی »باخانمان« با پایان 
مراحل پیش تولیــد و انتخاب 
عوامل پشت دوربین و بازیگران، 

هفته آینده کلید می خورد.
به نقــل از روابط عمومی پروژه، 

سریال کمدی »باخانمان« به تهیه کنندگی زینب تقوایی و کارگردانی 
برزو نیک نژاد اوایل هفته آینده جلو دوربین می رود.

تاکنون حضور بازیگرانی چون حســن پورشیرازی، شهره لرستانی، 
حســام محمودی، الهام اخوان، امیر آتشــانی، امیرحسین طاهری، 
فرزانه سهیلی، مهناز کرباســچیان، )با حضور( سعید امیرسلیمانی، 
شهرام شکیبا، خسرو احمدی و )با هنرمندی( افسانه بایگان در این 

پروژه قطعی شده است.
به زودی بازیگران دیگر این پروژه معرفی می شوند.

فیلم نامه سریال را امیر برادران می نویسد و قرار است از شبکه سوم سیما 
روی آنتــن رود. »باخانمان« جدیدترین همــکاری زینب تقوایی و برزو 

نیک نژاد به شمار می رود.

دیزنی »موالن« را به صورت آنالین اکران می کند
باشــگاه خبرنگاران جوان : 
کمپانی دیزنــی تصمیم گرفت 
فیلم سینمایی »موالن« را با رقم 
باالیی از طریق سرویس نمایش 

آناین دیزنی پاس، اکران کند.
 دیزنــی در تصمیمــی تعجب 

برانگیز اعام کرد از اکران فیلم سینمایی »موالن« در سینما ها صرف نظر 
کرده و در عوض، این اثر الیو اکشن را از چهارم سپتامبر در شبکه نمایش 
آناین دیزنی پاس با مبلغی بیشتر از حالت معمول نمایش خواهد داد.

بر خاف دیگر محصوالت و محتوا هایی که در دیزنی پاس در دسترس 
هستند، »موالن« به صورت مستقیم در اختیار مشترکان سرویس دیزنی 
پاس قرار نخواهد گرفت. مخاطبان این فیلم سینمایی در آمریکا و چند 
کشور دیگر باید برای تماشای این فیلم، ۳۰ دالر پرداخت کنند. این در 
حالی اســت که هزینه عضویت ماهانه در این سرویس ۷ دالر است. در 
بازار هایی که ســرویس دیزنی پاس وجود ندارد، »موالن« در سینما ها 

نمایش خواهد داشت.
از فیلم ســینمایی »موالن« همیشه به عنوان اثری که قرار است اکران 
جهانی داشته باشد، یاد می شد؛ به خصوص در کشور چین. اما با وجود 
آنکه سینما ها در کشور چین اقدام به بازگشایی کرده اند، فروش گیشه در 
این کشور همچنان کساد است. این فیلم سینمایی نسخه جدید انیمیشن 
کاسیک دیزنی است و حدود ۲۰۰ میلیون دالر برای ساخت آن هزینه 

شده است. لیو ییفئی، ایفاگر نقش اصلی فیلم »موالن« است.
»موالن« قرار بود در ماه مارس در سینما ها اکران شود، اما به دلیل شیوع 

کرونا محقق نشد.

 »نامتعادل« راسل کرو 
صدرنشین گیشه انگلیس شد

سیما و سینما: فیلم سینمایی 
»نامتعــادل« بــا بازی راســل 
گیشه  فیلم  پرفروش ترین  کرو، 

انگلیس و ایرلند شد.
به نقل از اســکرین دیلی، فیلم 
سینمایی »نامتعادل« که راسل 

کرو در آن نقش آفرینی می کند، در ۲۵۰ سینما اکران شد و حدود ۱۷۵ 
هزار یورو در انگلیس و ایرلند فروش داشت. هنوز تعدادی از سینما های 

این منطقه باز نشده اند.
»نامتعادل« نخستین فیلم آمریکایی بود که به صورت گسترده از زمان 
بازگشایی سینما های انگلیس، در این کشور به نمایش گذاشته شده است.

»سینی ورلد« این هفته اقدام به بازگشایی سینما های خود در این کشور 
کرد و این در حالی است که سینمای اودئون به تعداد سالن های خود که 
هفته گذشته بازگشایی کرده بود، افزوده است. ارقام فروش »نامتعادل« 
نســبت به صدرنشین هفته گذشته که انیمیشن »به پیش« با ۴۸ هزار 

یورو بود، افزایشی ۲۶۳ درصدی را ثبت کرده است.
فیلم ســینمایی »نامتعادل« که توســط دریک بورت نویســندگی و 
کارگردانی شده است، راسل کرو را در اختیار دارد که در نقشی اصلی آن 

بازی می کند. این اثر در ژانر مهیج و دلهره آور ساخته شده است.
جایگاه دوم گیشه انگلیس به انیمیشن »به پیش« رسید. انیمیشن »تماماً 
گرگ« با ۳۳ هزار یورو جایگاه سوم و فیلم سینمایی »جنگ ستارگان« با 

۳۱ هزار یورو جایگاه چهارم گیشه فروش را کسب کرد.
فیلم ســینمایی »تلقین« ســاخته کریســتوفر نوالن به مناسبت ۱۰ 
ســالگی اش، در تاریخ ۱۲ آگوست در انگلیس اکران می شود. اثر جدید 
این کارگردان به نام »انگاشته« تابستان امسال راهی سینما ها خواهد شد.

 سیما و ســینما/ زهره کهندل  امــروز و فردا، 
متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد برای رسیدن به 
رؤیا و هدف تحصیلی شــان، تهدید کرونا را به جان 
می خرند و پشــت صندلی های آزمون می نشینند 
تا در چند ســاعت، آینده شــان را دستخوش تغییر 
کنند. مســتند »مغزهای یخ زده« که این روزها در 
ســامانه پخش عماریار، عرضه اینترنتی می شود اما 
حرف دیگری دارد و سازندگانش معتقدند دانشگاه، 
یک بنگاه رؤیافروشــی برای دانشجویان است. این 
مستند با موضوع بررسی مشکات نظام دانشگاهی 
به کارگردانی »محمد مختوای« و تهیه کنندگی »رضا 
مسعودی« در سال ۹۸ در مدرسه اندیشه و هنر )ماه( 
تهیه و تولید شده است. گفتمان اصلی این مستند، 
به موضوع رابطه دانشــگاه با مســائل اصلی جامعه 
اختصــاص دارد و کیفیت این رابطه و علل وضعیت 
موجود نظام دانشــگاهی را بررسی می کند. مستند 
»مغزهای یخ زده« مقایسه نسبتاً جامعی بین مفهوم و 
جایگاه دانشگاه در ایران با آنچه در آمریکاست انجام 
می دهد. کارگردان این مســتند یک جوان ۲۵ ساله 
است که ترم آخر رشته علوم سیاسی را می گذراند، 
درحالی که ترم ششــم رشــته مهندسی مکانیک، 
تصمیم به تغییر رشــته می گیرد، ولی آنچه از ورود 
به رشته های علوم انسانی را متصور بوده، نیافته است 
و بخشــی از آن در مستندش نشــان داده می شود. 
»مغزهای یخ زده« نخستین ساخته این کارگردان 
جوان اســت. مشــروح گفت و گوی ما با »محمد 

مختوای« را در ادامه می خوانید.

چرا در این مســتند به نقــد و حتی نفی س
دانشگاه پرداختید؟

مســتندهایی که به دیده نقد ساخته می شوند زیاد 
اســت؛ مثاً نقد به مباحث روز؛ از مســکن و برجام 
گرفتــه تا تحریم هــا و عملکرد دولت ها. مســتند 
»مغزهای یخ زده« به مسائل بنیادی تر و ریشه ای تر 
می پردازد که در کمتر مســتندی به آن ها پرداخته 
شده است. یکی از اصلی ترین موضوعات که مشکات 
ریشه ای کشــور در  آن نهفته، دانشگاه ها هستند و 
مستندهای کمی در این باره ساخته شده است. آنچه 
ما در مستند به آن پرداختیم بی ربط بودن دانشگاه به 
مشکات جامعه و حکومت بود. می خواستیم در این 
مستند به ناکارآمدی رشته های علوم انسانی بپردازیم. 
به هرحال دانش آموختگان رشته های علوم انسانی باید 
مشــکات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه را بررسی کنند. یکی از رشته های مورد مثال 
در این مستند، علوم سیاسی بود، چون عامه مردم با 
نتایج این رشته همچون مسئله تحریم، برجام و روابط 

بین الملل مواجه هستند. 

جدایی دانشگاه از جامعه، موضوعی بوده که س
سال ها مطرح شده؛ شما از چه منظری به این 
موضوع در مستند پرداخته اید که حرف تازه ای 

داشته باشد؟
مخاطب مســتند ما دانشــجویان جدیدالــورود و 
پشــت کنکوری هایی هستند که دارند به آن ها رؤیا 
می فروشــند. ما قرار نبود در این مستند سخنرانی 
کنیم یا داستان بگوییم. مستند، ترکیبی از اطاعات 
و جذابیت است که مخاطب ما در مدت کوتاهی باید 
این مسئله برایش روشــن می شد که خوشبختانه 

بازخوردهای خوبی از پخش آن گرفتیم.

را س بیــکاری  درصــد  بیشــترین  االن 
دانش آموختگان رشته های علوم انسانی دارند 
و در حوزه های غیرمرتبط هم مشغول به کار 

هستند؛ در این مســتند چقدر به این ماجرا 
پرداختید؟

بخش عمده ای از این مشــکل به اقتصاد سیاســی 
دانشگاه ها برمی گردد. ما به این تعداد باال دانشجوی 
علوم انسانی نیاز نداریم، چون دانش آموختگان این 
رشــته ها برخاف رشته های فنی و پزشکی معموالً 
در حوزه های خصوصی مشــغول به کار نمی شوند. 
دانش آموختگان رشــته های علوم انســانی عموماً 
در حوزه هــای دولتی و حکومتی مشــغول به کار 
می شــوند. مثاً ورودی دانشجویان رشته های علوم 
انسانی در دانشگاه های آمریکا بسیار کم است چون 
کارشــان تحلیل و بررسی اســت و به همین دلیل 
گزینشی تر برخورد می کنند، ولی در کشور ما به خاطر 
درآمدزایی دانشگاه و اضافه کردن صندلی های بیشتر، 
دانشجویان علوم انســانی بسیار زیاد هستند. رهبر 
انقــاب هم یک بار درباره این ماجــرا تذکر دادند و 
گفتند به این همه دانشجوی علوم انسانی نیاز نیست. 
ضمن اینکه ورودی های رشــته های علوم انسانی از 
دانــش آموزان معدل پایین مدارس اســت که جزو 
اشکاالت نظام آموزشی است. معموالً در دبیرستان ها، 
کسانی را که از نظر درسی موفق تر هستند به سمت 
علوم تجربی و علوم ریاضی سوق می دهند و بقیه را 
به سمت علوم انسانی هدایت می کنند، در حالی که 
ماجرا باید عکس این باشد. بااستعدادترین بچه ها باید 
در رشته های علوم انســانی درس بخوانند. از سوی 
دیگر گزینش بچه های باهوش در علوم انسانی دشوار 
است، چون شاخص اندازه گیری مشخصی همچون 
المپیاد در رشــته های پایه وجود ندارد. به یاد دارم 
که مشــاور تحصیلی من در دبیرستان می گفت اگر 
درس ات خوب است برو رشته ریاضی یا تجربی و اگر 

معدلت پایین است برو رشته انسانی.

جالــب اینکــه مناصــب و مدیریت ها س
در رشــته های علوم انســانی به دســت 
دانش آموختگان رشــته های فنی و پزشکی 

است.
همین طور اســت، به همین دلیل مدیران فرهنگی 
ما مدیران تکنسینی می شوند. فرق کسی که علوم 
انسانی خوانده و کسی که علوم فنی خوانده در نوع 
بینش و نگاه به تصمیم های مدیریتی اســت. از اول 
انقاب هم چنین مشــکلی وجود داشت و کسانی 
مناصب فرهنگی را گرفته اند که علوم پزشکی و فنی 
خوانده اند. دانشگاه در کشور ما به ویژه برای رشته های 
علوم انسانی اصاً به مشکات حاکمیت فکر نمی کند، 

در حالی که  یکی از دالیل برپایی رشــته های علوم 
انســانی در دانشگاه های کل دنیا این است که برای 
جامعه تولید فکر و ایده داشته باشند. در کتاب های 
درسی دانشــگاهی رشــته علوم سیاسی، منبعی 
برای بررســی وضعیت پس از انقاب اسامی وجود 
ندارد، در حالی که باید مشــکات جامعه امروز مورد 
بررســی قرار گیرد. دانشگاه مسیر خودش را می رود 
و جامعه، مســیر خودش را. حتی به زبان مشترکی 

هم نرسیده اند. 

در مســتند، راه حلی برای ارتباط جامعه و س
دانشگاه داده نمی شود، آیا فقط طرح مسئله 

برایتان اهمیت داشت؟
البته راه حل هایی را در مســتند گنجانده ایم؛ مثًا 
دکتر مهدی گلشنی وقتی نقد می کند، راه حل هم 
می دهد. در بخش هایی از مستند می گوییم اقتصاد 
سیاســی دانشــگاه باید تغییر کند. ما طرح مسئله 
کردیم که دانشگاه، مشکلی از جامعه را حل بکند یا 
نکند به پول می رسد و این روش اشتباهی است. در 
حالی که کسب درآمد دانشگاه نباید از دانشجو باشد 
بلکه باید از حل مسئله و فاند گرفتن باشد. با توجه 
به محدودیت زمانی که در مستند داشتیم، مسائل 
را اولویت بندی کردیم و گفتیم اگر هم طرح مسئله 
کنیم و هم راهکار ارائه دهیم، ممکن اســت موضوع 
نیمه تمام بماند، بنابراین اولویت نخســت ما طرح 
مسئله بود و ســپس ارائه راهکار کلی. امیدوارم در 
مستندهای بعدی که می سازیم به صورت جزئی تر به 
بررسی راهکارها و طرح مسائل بپردازیم. در مدرسه 
عمار برای پرداختن به رشته های دیگر و تولید علم در 
دانشگاه، پروپوزال می نویسیم که امیدواریم به مرحله 

ساخت برسد.

چرا تنوع و تکثر دیدگاه های کارشناسان و س
استادان دانشگاه در این مستند وجود نداشت 

و نگاه سیاسی یک طیف مطرح شد؟ 
قرار بود در این مســتند به ریشــه یابی مشــکات 
بپردازیم. مثاً ما از سوی مدرسه عمار به آقای صادق 
زیباکام درخواست گفت و گو دادیم با اینکه دو نگاه 
متفاوت سیاسی داریم، ولی ایشــان قبول نکردند. 
ضمن اینکه ما در عرصه پژوهشــی، مصاحبه های 
شــفاهی داشــتیم. تحقیقات ما از آذر ۹۷ آغاز شد 
ولی روند تولید و پخش به اکنون رسید. ممکن است 
نگاه های سیاسی متفاوت باشد، اما در حوزه مشکات 
ریشه ای دانشــگاه ها، اشــتراک نظر وجود دارد. به 
دلیل نپذیرفتن عده ای از استادان، جمع بندی ما به 
سه کارشناس حاضر در مستند یعنی دکتر مهدی 
گلشنی، دکتر محمد حسینی و دکتر مهدیار رسید. 

چرا سراغ وزرای علوم سابق در دولت های س
به هرحال سیاست های غلط  نرفتید؛  مختلف 
این افراد موجب گسســت بیشتر دانشگاه از 

جامعه شده است؟
این می تواند به عنوان یک پیشــنهاد برای ساخت 
مستندهای بعدی باشد. زمانی که مستند »مغزهای 
یخ زده« را می ساختیم جمع بندی مان این بود که از 
کارشناسان استفاده کنیم، البته دکتر گلشنی، سال ها 
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی بودند و مسئولیت 
داشــتند. اگرچه می خواســتیم در این مســتند، 

کارشناسان و دانشجویان صحبت کنند. 

چرا در این مستند دانشگاه های ایران را با س
دانشگاه های آمریکا مقایسه کردید و هدف از 

این قیاس چه بود؟
در پژوهش هایمان به این رسیدیم که دانشگاه ها در 
آمریکا به شدت حاکمیتی هستند و باید مشکات 
جامعه و نظام حکمرانی را حل کنند تا فاند بگیرند. 
دانشگاه های آنجا اگر مشکات را حل نکنند، پولی به 
آن ها نمی رسد و اقتصاد سیاسی آن ها حکم می کند 
مشکلی را حل کنند. آنجا برای گزینش، شیوه کنکور 
سراســری ندارند و برایشان مؤثر بودن دانشجو مهم 
است،چون درس خواندن در دانشگاه های آمریکا به 
شدت گرانقیمت است، نه مثل دانشگاه های کشور ما 
که هر کسی اراده کند با شهریه پایین می تواند درس 
بخواند. دانشگاه های آمریکا کاماً در خدمت حاکمیت 

هســتند، مثاً در مورد تحریم ها، دانشگاه های ایران 
کاری نکردند، ولی دانشگاه هاروارد، به تنهایی درباره 
تحریم های ایران، چندین برابر دانشگاه های ما تولید 

محتوا داشت. 

ساخت چنین مســتندهایی می تواند در س
تمایــل ورود متقاضیان بــه مقاطع مختلف 
تحصیلی دانشــگاهی تأثیرگذار باشد و یک 
متقاضی را وادار به تفکر کند که قرار است چه 

مشکلی از جامعه را حل کند؟
من که رشته علوم سیاسی خواندم می دیدم که چقدر 
دانشجویان به بررسی و حل مســائل در این حوزه 
عاقه مند بودند اما چنین شرایطی برایشان محقق 
نشد. البته دالیل دیگری برای حجم باالی متقاضیان 
ورود به دانشگاه به ویژه در مقاطع تحصیات تکمیلی 
وجود دارد که یکی از آن ها، یافتن شغل بهتر است. 
وقتــی یک دانــش آموخته کارشناســی، کار پیدا 
نمی کند در کنکور کارشناسی ارشد و  دکترا شرکت 
می کند. اگرچه تب مدرک گرایی هم در جامعه وجود 
دارد. این مستند با قشری صحبت می کند که ذی نفع 
و ذی ربط ماجرا هستند. مخاطبان مستند ما، پشت 
کنکوری ها و دانشــجویان سال اولی هستند، چون 
پس از سال اول، دانشجو می فهمد سرش کاه رفته 
اســت. مسئوالن ما از این مشکات باخبر هستند و 
اتفاقاً ادامه این روند اشــتباه به نفعشان است، چون 
پول بیشتری به جیب می زنند. مخاطبان این مستند، 
دانشجویان جدیدالورود هستند تا بدانند قرار نیست 
دانشگاه چیزی به آن ها بدهد یا مشکلی را حل کند. 

 
به نظر شما تغییر از پایین محتمل است؟ آیا س

با آگاهی بخشی به دانشجویان، ساختار معیوب 
آموزش عالی اصالح می شود؟

به نظرم تاش برای تغییر باید از پایین باشــد؛ چون 
مســئوالن، ذی نفع این ســاختار معیوب هستند. 
دانشجوی جدیدالورود باید با این مشکات آشنا شود، 
چون قبل از کنکور به او در باغ سبز نشان می دهند که 
اگر وارد دانشگاه شوی، زندگی ات متحول می شود! 
در حالی که وقتی به ترم های آخر کارشناسی می رسد 
متوجه می شود که اصاً خبری نیست. صحبت کردن 
با مسئولی که از سیســتم رؤیافروشی دارد منفعت 
می برد، بی فایده است چون دارد از فروش این رؤیاها، 
پول درمی آورد. باید به جوانان بگوییم اگر هدفت پول 
درآوردن یا کسب موقعیت مالی و اجتماعی است، برو 
جای دیگری، دانشگاه این ها را به تو نمی دهد. جالب 
اینکه یکی از دالیل سازمان سنجش در جوابیه اش 
برای مخالفت در تعویق کنکور سراسری این است که 
استادان و کارمندان دانشگاه در مضیقه مالی هستند 
و باید فکری برای آن ها شود. اینکه دانشگاه نیست، 
بنگاه اقتصادی است و دانشجویان مشتریان دائمی آن 
هستند و اصاً موضوع تولید علم و حل مسئله در آن 

مطرح نیست. 

یعنی از منظر شما، نظام آموزش عالی ما یک س
سیستم رؤیافروش است؟

دقیقاً، این سیســتم تعارض منافع دارد، یعنی 
سیســتم آموزش عالی، از متقاضی کنکور نفع 
می برد؛ از چنین سیســتمی نباید توقع اصاح 
کنکور را داشــت. از دانشــگاهی کــه از محل 
شــهریه دانشــجو، خرج کارکنانش را می دهد 
نباید توقع آموزش عمومــی رایگان یا کیفیت 
آموزش و پژوهش را داشت. دانشگاه یک بنگاه 
معاماتی اســت، رؤیا می فروشد و دانشجو هم 

رؤیا می خرد.

برش

پشت  ما،  مستند  مخاطبان 
سال  دانشجویان  و  کنکوری ها 
اولی هستند، چون پس از سال 
سرش  می فهمد  دانشجو  اول، 
از  کاله رفته است. مسئوالن ما 
و  هستند  باخبر  مشکالت  این 
اتفاقاً ادامه این روند اشتباه به 
نفعشان است، چون پول بیشتری 

به جیب می زنند

تلویزیونسریال

کارگردان »شاهرگ«: 

تعمدی در شباهت کاراکترها با »ماجرای نیمروز« نداشتیم
این هفته در شبکه چهار

یداهلل صمدی با»اتوبوس« خاطره انگیز  به تلویزیون می آید
مهر:  نشســت رســانه ای ســریال تلویزیونی »شاهرگ« به 
کارگردانی سیدجال اشــکذری و تهیه کنندگی محمدرضا 
شــفیعی با حضور عوامل این ســریال، چهارشنبه ۱۵ مرداد 
در صداوسیما برگزار شد. سیدجواد هاشمی، از بازیگران این 
مجموعه، در ابتدای این نشســت با اشــاره به نقش خود در 
سریال »شاهرگ« بیان کرد: خوشحالم با اینکه نقشم کم بود 
اما بازخورد خوبی از آن داشتم و حتی برخی نوجوانان تماس 
می گرفتند و واکنش های مثبتی نشان می دادند. حسین پاکدل، 
دیگر بازیگر این سریال نیز در ادامه گفت: دوست دارم به همه 
شهدای صداوسیما که تعدادشان کم نیست، اشاره کنم و اگر 
امروز می توانیم از »شاهرگ« حرف بزنیم به برکت این هاست.

وی افــزود: می گویند جنگ و انقاب پدیده غریبی اســت. 
جنگ را عده ای شنیدند و عده ای دیده اند. ماجراهای دهه ۶۰ 
وقایعی بود که منحصراً در زمان خودش قابل تحلیل اســت 
و اگر االن صحنه های جنگ را عین به عین بازســازی کنید 
آن قــدر خلوص و صداقــت در آن خواهد بود که االن ممکن 
است بگویند ریاکاری است. این بازیگر باسابقه تلویزیون اضافه 
کرد: ساخت فیلم و سریال درباره دهه ۶۰ بسیار سخت است. 
اگر توقع ما این باشد که یک اثر، تنها گوشه ای از اتفاقات آن 
سال ها را نمایش دهد، برده ایم. هیچ کاری نمی تواند آن فضا را 
به طور کامل نمایش دهد، چون آن سال ها دنیای دیگری بود و 
گاهی فکر می کنید کهکشان دیگری بود و آن میزان از صداقت 
غیرقابل تقلید است. اشکذری، کارگردان سریال در ادامه درباره 
مقایسه هایی که بین کاراکترهای این اثر با برخی کاراکترها در 
فیلم هایی چون »لباس شخصی« و یا »ماجرای نیمروز« رخ 
داده است، گفت: تیپ های آن دهه یا ریش داشته اند یا سبیل، 
مثاً شــخصیت فرخ را می گفتند به کاراکتر ماجرای نیمروز 
نزدیک است. شخصیت های کار ما با کارهای مشابه اینچنین 
مقایسه می شود، اما به عمد نبوده است. یکی از دوستان گفت 
شــروع سریال شبیه فان کار است، اما باید این را دانست که 
فرماندهان را نمی توان از جزیره کیش آورد و باید نشان داد در 
آن زمان پای عملیات بوده اند. وی اضافه کرد: این فرماندهان 
همه در جنگ و پای کار بوده اند؛ هر کاری می خواهد ساخته 
شود آدم ها یا باید از جنگ وارد کار شوند یا عملیات، با این حال 

ما یک تیم چک و خنثی را از دانشگاه وارد روایت می کنیم.
این کارگردان درباره تحقیقات ســریال نیز گفت: وقتی وارد 
تولید شدم کتاب های آن دوره، فیلم و عکس، همه را گذرانده 
بودم؛ با این حال آن دوره فضای پر اتفاقی داشته است و موجب 
می شــود برخی چیزها بیشتر برجسته شود. من یک سریال 

و یک سینمایی دهه شــصتی کار کرده ام، بنابراین شناخت 
داشتم، اما ســعی کردم کم کاری نکنم و فضای سریال را به 
دهه ۶۰ نزدیک کردیم. وی افزود: این ســریال ۱۸۰ لوکیشن 
متنوع داشت و یکی از دغدغه های اصلی این بود که برای این 
همه لوکیشن، فضاسازی کنیم. محمدرضا شفیعی، تهیه کننده 
ســریال نیز اظهار کرد: اساساً برای پرداختن به دهه های ۵۰ 
و ۶۰ الزم است مراقبت های بسیاری صورت گیرد. نمی شود 
گفت ما هر آنچه را در آن زمان بوده است، به تصویر درآورده ایم. 
ما دنبال ساخت سریالی بودیم که قهرمان هایش چند نیروی 
امنیتی بودند که قرار بود جلو خرابکاری های منافقین را بگیرند 

و خیلی از اتفاق های سریال واقعی است.
وی افزود: من افســوس خوردم که خیلی از قصه ها و اتفاقات 
واقعی را نتوانســتیم بیان کنیم. خیلی از اتفاقاتی که از طرف 
همکاران مورد نقد قرار می گیریم که چرا باید دختر دایی یکی 
از شخصیت های امنیتی، مجاهد باشد. در خانواده ای که پدر، 
آیت اهلل است، یک بچه در جنگ شهید می شود، یکی مجاهد 

است و اعدام می شود؛ آن دوران فضای غبارآلودی دارد.
اشــکذری نیز درباره دغدغه اش نسبت به ساخت این سریال 
اظهار کرد: آن فضا پر از جذابیت اســت و ســبب می شــود 
قصه هایی شکل بگیرد که حتی باورش سخت است. من این 
فضا را دوست دارم و اگر کار درست انجام شود استقبال خوبی 
می شود. مخاطب، سریال و فیلم سینمایی خوب در این زمینه 
دیده است و از ما توقع کار بد ندارد. به لحاظ کارگردانی، صحنه 

و فیلم نامه برای هر فیلمسازی کاری پرچالش است.
وی افزود: برای مخاطب هم جذابیت دارد؛ از نوع لباس های آن 
زمان تا دیالوگ گفتن و ارتباط گرفتن و حتی نوع عاشق شدن 
آن ها متفاوت است. سعی کردیم لحظاتی را به تصویر بکشیم و 

البته سختی ها را هم از پیش می دانستیم. 

ســیما و ســینما: اتوبوس، ماقات با آقــای مجری، 
پیله و پروانه، تبر، برف شــکن، هریت و غول از ۱۸ تا ۲۴ 
مرداد در فیلم خانه شبکه چهار سیما به نمایش در می آید.

در ادامه اطاعات کامل از فیلم های برنامه »فیلم خانه«، 
به ترتیب پخش آمده است.

به گزارش خبر آناین سینمایی »ماقات با آقای مجری« 
به کارگردانی »ماریال هلر« محصول ۲۰۱۹ آمریکاست، 
که روز شنبه ۱۸ مرداد پخش می شود. تام هنکس، متیو 

ریس و کریس کوپر در این فیلم بازی می کنند.
سینمایی »پیله و پروانه« به کارگردانی »جولین شنابل« 
در ژانر حادثه ای محصول ۲۰۰۷ فرانسه است که یکشنبه 

۱۹ مرداد پخش می شود.
»اتوبوس« فیلمــی به کارگردانی زنده یاد یداهلل صمدی 
و نویســندگی داریوش فرهنگ )اصــل این فیلم نامه در 
واقع متعلق به محمود دولت آبادی اســت( ساخته سال 
۱۳۶۴ اســت. این ســینمایی خاطره انگیز روز دوشنبه 
۲۰ مردادماه پخش می شود. در این فیلم زنده یاد هادی 
اســامی، حمید طاعتی، زنده یاد مرتضی احمدی، اصغر 
زمانی، یوســف صمدزاده، محمدقاسم پورستار، زنده یاد 
مهری مهرنیا و خسرو دستگیر به ایفای نقش می پردازند.

در خاصه داســتان این فیلم آمده اســت: »اهالی یک 
روســتا به دو گروه باالدهی و پاییــن دهی )حیدری و 
نعمتی( تقسیم شده اند. سرکرده نعمتی ها نمکزار خود 
را به کدخدا، که به دشــمنی و کینه بین دو گروه دامن 
می زند می فروشد و یک اتوبوس مستعمل می خرد تا با 
آن مسافرکشی کند. ورود اتوبوس به روستا کار گاریچی 
)مسافرکش( حیدری ها را کســاد می کند و اختاف ها 
بیشتر می شود. در این میان کدخدا سرکرده حیدری ها 
را ترغیــب می کند تا آســیابش را به او ــــ کدخدا ــ 
بفروشــد و اتوبوســی بخرد. کش مکش بیش از پیش 

باال می گیرد.
یداهلل صمدی کارگردان سینما فعالیت سینمایی خود را 
با دســتیار کارگردانی در سال ۱۳۵۱ آغاز نمود و در سال 
۱۳۶۳ با تولید فیلمــی تحت عنوان »مردی که زیاد می 
دانســت«، ساخت نخستین فیلم طنز پس از انقاب را به 
نام خود ثبت کرد و با همین فیلم برنده جایزه ســیمرغ 
بلورین بهترین کارگردانی از سومین جشنواره فیلم فجر 
گردید، فیلم های اتوبوس )۱۳۶۴( آپارتمان شــماره ۱۳ 
)۱۳۶۹(، دو نفر و نصفی )۱۳۷۰( و معجزه خنده )۱۳۷۵( 

از شناخته شده ترین کارهای وی هستند.
هادی اسامی )۱۷ آبان ۱۳۱۸–۹ مرداد ۱۳۷۲( بازیگر 
تئاتر، ســینما، تلویزیون ایران بود. وی در ســال ۱۳۶۴ 
برنده ســیمرغ بلوریــن بهترین بازیگر مــرد برای فیلم 

اتوبوس شد.
»تبر« فیلمی در ژانر درام به کارگردانی »کوستا گاوراس« 
است که در سال ۲۰۰۵منتشر شد و سه شنبه ۲۱ مرداد 
روی آنتن می رود. »خوزه گارســیا «و »کارین ویار« در 

این فیلم بازی می کنند.
»برف شکن« به کارگردانی »بانگ جوون هوی« محصول 
۲۰۱۴ کره جنوبی و چک است. این فیلم در ژانر علمی، 
تخیلی ۲۲ مرداد پخش می شــود. کریس اونز، کان هو 

سون و اد هریس در این فیلم بازی می کنند.
»هریت« به کارگردانی »کیســی لمونز« محصول سال  
۲۰۱۹ آمریکا و چین اســت که پنجشنبه ۲۳ مرداد در 

جشنواره سینمایی شبکه چهار پخش خواهد شد.
ســینمایی »غول« به کارگردانی »جــون گارانو- آیتور 
آرگی« محصول ۲۰۱۷ اسپانیا برای نخستین بارپنجشنبه 
۲۳ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما پخش و روز 
بعد ساعت ۱۰:۳۰ در فیلم خانه بازپخش می شود. انیکو 

ساگاردو و جوزبه اوزابیاگا بازیگران این فیلم هستند.
»فیلم خانه« به کوشــش واحد تأمین برنامه شبکه چهار 
ســیما که هر روز ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن می رود، یک 
اثــر از برترین آثار برگزیده ســینمای ایران و جهان که 
تاریخ سینما را ساخته اند، ازنگاه منتقدان و اهالی سینما، 
پخش می کند و پس از نمایش فیلم، توســط کارشناس 
تحلیل می شــود. این فیلم ها روز بعد ســاعت ۲ بامداد 

بازپخش می شود.

گفت و گو با کارگردان مستند »مغزهای یخ زده« که به نقد نظام آموزش عالی می پردازد

دانشگاه، بنگاه رؤیافروشی!
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