
گزارش

»سایه« در شعر معاصر افغانستان

افغانســتان و ایــران بــه اضافه  12 کشــور دیگر 
بخش هایــی از ایران تاریخی انــد. در میان این 14 
کشور هیچ کشــوری به تناسب افغانستان به ایران 
شــبیه و نزدیک نیست. این شــباهت و همگونی 
افزون بر هویــت تمدنی، مبتنی بــر دین، زبان و 
سنت های اجتماعی و داده های گویشی و بافتارهای 
بیانی اســت که اگر مرز سیاســی در میان نباشد، 
هرگــز نمی توان هرات را از نیشــابور و غزنی را از 

شیراز متمایز سازد:
»غزنه با شیراز دارد ربط های معنوی

قصه بسیار است من در اختصار آورده ام«
یا به قول صادق ســرمد، شاعر کوه پایه های شمال 

تهران:
درود سرمد ارزانی به ایرانی و افغانی

که ایرانی و افغانی دو دست و یک صدا باشد
دو دســت و یک صــدا، بهترین تصویــر از پیوند 

ناگسستنی مردمان دو کشور است. 
تا آغــاز قــرن 20، تاریخ ادبیات دو کشــور روند 
همگــن دارد؛ یعنی مردم افغانســتان با شــاعران 
کالســیک آشنایی دارند و اشــعار سعدی، حافظ، 
خواجو، نظامی، امیرخســرو، بیدل و بی شــماران 
دیگر بخشــی از تاریخ ادبیات افغانستان است. نه 
تنها در دبیرســتان ها و دانشگاه ها تدریس می شود 
که بل »ورد شــبانه و درس سحرگاه است«. سنت 
شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی از سنت های دیرینه 

و دیرپای کشور من است.
پس از متصلب شدن مرز های سیاسی، تقابل منافع 
ملی و گسســت ارتباطات مردمی گســل ادبی نیز 
ایجاد می شــود  و رابطه  پررنــگ فرهنگی و ادبی 

کم رنگ می گردد.
از اواخــر دهــه  20 و اوایل دهه  30 خورشــیدی، 
فضای سیاسی دو کشور اندک اندک رنگ همگرایی 
می گیرد. سفر فرهنگیان و شاعران بنام افغانستان 
چون سرور گویا و استاد خلیل اهلل خلیلی به ایران 
و ســفر فرهنگیان و شــاعران ایران چونان سعید 
نفیســی، دکتر محمود افشار، رضازاده شفق، رهی 
معیری و بی شــماران دیگر به هم آوایی و همزبانی 

جان تازه می بخشند.
مشاعره شــادروان حبیب یغمایی، فروزانفر، رهی 
معیری، صادق ســرمد با روانشاد خلیل اهلل خلیلی 
از ایــن واقعیت ادبــی، همزبانــی و همدلی پرده 
بر می گیرد. رفت و آمد مناســبتی آوازخوان های دو 
کشــور این فضای تازه را رنگ و آهنگ نو می دهد. 
مجله یغما، ســخن معر ّف چگونگــی ادبیات دهه  
30 و 40 خورشــیدی ایران به ادیبان و شــاعران 

افغانستان است.
ســروده های نیما، گلچین، اخوان، شــاملو، فروغ، 
خانلــری، نادر نادرپــور، توللی، شــهریار، فریدون 
مشیری، ســهراب سپهری، حمید مصدق، سیمین 
بهبهانی؛ و »طال در مس« براهنی در دهه های 30، 
40 و 50 در سپهر ادبی افغانستان جریان ساز است. 
پس از کودتای هفتم اردیبهشت 1357 خورشیدی 
در افغانســتان و انقالب اسالمی ایران و ورود موج 
مهاجرین افغانســتانی به ایران همزبانی و هم آوایی 
شاعران و نویســندگان اوج می گیرد. جهانی شدن 
و دهکده شــدن جهان و گشوده شــدن دریچه های 

مجازی، فرایند شناخت را ژرف تر می سازد. 
در چنین پروســه ای اســت که افغانســتانی ها با 
ســروده ها و آثار هوشــنگ ابتهاج )ســایه( بیشتر 
آشنا می شــوند. از دریچه  »حافظ به سعی سایه« 
رونــد حافظ شناســی در ایران را پــی می گیرند و 
مجموعه های »تا صبح شــب یلدا« و »یادگار خون 

سرو« را در کتابخانه  های افغانستان منزلتی دارد.
در این اواخر شــاعر خوب افغانســتان آقای غفران 
بدخشــانی در حضور استاد ســایه شعر می خواند. 
پخش این کلیپ صوتی رابطه  فرهنگی ســایه را با 
افغانستان برجسته می ســازد و چگونگی شناخت 
شــاعران و مردم افغانســتان را از هوشنگ ابتهاج 

تبدیل به پرسش.
سخن بسیار است و من فرســنگ ها از کتابخانه ام 

دورم؛ »این سخن بگذار تا وقت دگر«.تسنیم

محمد کاسبی دوباره در بیمارستان 
بستری شد

محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
به دنبال نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شد.

یلدا کاســبی، دختر ایــن هنرمنــد در گفت وگو 
با رســانه ها ضمن اعــالم این خبــر از همه مردم 
خواســت برای پدرش دعا کنند چرا که شــرایط 
عمومی او چندان مطلوب نیســت. محمد کاسبی 
بازیگر باسابقه کشــورمان زمستان سال 1400 از 
ناحیه دریچــه قلب تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و طی این مدت چند بار به علت نارسایی قلبی در 

بیمارستان بستری شد.
 فیلم های ســینمایی »زنگ ها«، »مریم مقدس«، 
»پــدر«، »بایکــوت«، »حمله بــه اچ 3«، »دنیای 
وارونــه« و »بــدوک«  و ســریال های »ســه در 
خوش رکاب«،»خــوش  مثبــت«  »او  چهــار«، 
غیرت«، »داِدســتان«، بچه مهندس، صاحبدالن و 
خوش نشــین ها از جمله آثاری است که این بازیگر 

71 ساله در آنها ایفای نقش کرده است.

یادداشت

مشکل ۴ فیلم بالتکلیف در حال حل است
مدیــرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، از حل شــدن مشــکالت فیلم های 
»روشــن«، »ســه کام حبس«، »زنبور کارگر« و »رگ های آبــی« در آینده نزدیک 

خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، روح اهلل سهرابی مدیرکل دفتر 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم با ارائه گزارشــی درباره اقدامات انجام شده در حوزه 
نظارت برعرضه و نمایش فیلم گفت: طی چهارماه اخیر در اداره کل عرضه و نمایش 
سازمان سینمایی اقداماتی انجام گرفته که در پاسخ به تقاضاها و توقعات سینماگران 
بسیار قابل تامل است. دســتاوردهای مدیریت جدید در شرایطی حاصل شده است 
که ســینما یکی از بحرانی ترین دوره های خود اعم از مسئله خروج از دوران کرونا و 
بازگشــت به زیست طبیعی سینما و حاشــیه های پررنگ تر از متن همچون حواشی 
برخی فیلم ها، موانع مختلف در تعامل دو ســویه بین ســازمان ســینمایی و برخی 

صنوف، بیانیه نویسی و ایجاد اختالف و شکاف را تجربه کرده است.
ســهرابی اظهار کرد: این اداره کل بی توجه به امور حاشیه ای و در اقدامی حرفه ای و 
عملیاتی در همه ی زمینه های تحت اختیار اعم از صدور پروانه نمایش آثار سینمایی 
و غیرســینمایی، پروانــه مالکیت ها، مدیریت فضای اکران، نحــوه ایجاد تعامل بین 
ســازمان و ســینماگران و نظارت بر اقالم تبلیغی، دوره شــلوغ و پرترافیکی را طی 

کرده است.
وی درباره تعداد پروانه نمایش های صادر شــده نیز گفت: با وجود حساســیت های 
موجــود، مجوز نمایش بیش از 3۸ فیلم ســینمایی صادر شــده کــه در میان آنها 
فیلم های حساســیت برانگیز و یا متوقف مانده ای چون: »علفزار، مجبوریم، مالقات 
 خصوصــی، جنگ جهانی ســوم، بانک زده ها، انفــرادی، تفریق، بی رویــا و غیره« 

به چشم می خورد.

در دو دهه اخیر ســینمای کمدی بــه ویترین اصلی صنعت 
فرهنگ تبدیل شده است. سینمای کمدی که در آغاز برای 
خنــده و نوعی تاثیرگذاری عاطفی و تفکر لحظه ای شــکل 
گرفت، به مــرور نوعی بی قیدی و ابتذال در گفتار و رفتار را 
پدید آورد و این روزها به اوج بی سامانی خود رسیده است.

از ابتدای اپیدمی کرونا و با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان 
و هنرمندان این عرصه از لزوم پوســت اندازی سینمای ایران 
در مقطع پســاکرونا صحبت می کردند تا ســینما همچنان 
زنده بماند اما واقعیت فروش فیلم ها چیزی دیگری را نشان 
می دهــد. در کمال تعجب و در روزهــای کرونایی هرجا که 
ســینماها مجال نفس کشیدن داشــتند، مردم برای دیدن 
فیلم هــای ضعیف کمدی صف کشــیدند و بدون اغراق این 

فیلم ها ناجی سینماها در بدترین دوران فروش فیلم ها شد.
یادمان نرود فیلمی که لقب پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما 
را از آن خــود کرد، فیلم کمدی »دینامیــت« بود که جزو 
بدترین آثار تاریخ ســینما اســت. فیلمی که در کارگردانی، 
فیلمنامــه و بازی ها حاوی نکته چنــدان قابل توجهی نبود 
امــا با این وجود مردم اســتقبال عجیبــی از آن کردند. در 
نگاه اول به نظر می رســید این فیلم نتواند مخاطبان را راهی 
ســینما کند اما در نهایت فروش فیلم-با توجه به شــرایط 
ســینما- خیره  کننده بود. با نگاهی پدیدارشناسانه می توان 
دید که این تضاد آشــکار را ما در ســال های قبل از انقالب 
نیز تجربه کرده ایم وقتــی برخی از ضعیف ترین آثار لقب پر 

فروش ترین ها را کسب می کردند.
در دهه اخیر نیــز فیلم هایی طنزی چــون »نهنگ عنبر«، 
»خوب، بد، جلــف« و »هزارپا« هم توانســته بودند رکورد 
فروش ســینمای کشور را جابه جا کنند. اما همه این آثار در 
یک چیز مشــترک بودند آن هم فقدان ارزش های فرهنگی 
هنری، حرکت در مســیر ابتذال، سطحی نگری و نگاه ساده 

انگارانه به کمدی و طنز.
همین موضــوع را بهانه قرار داده ایم تــا از منظری انتقادی 
نگاهی داشــته باشیم به ســینمای پر فروش کمدی و آنچه 

بر آن می گذرد.

فیلم های کمدی، ویترین »صنعت فرهنگ«
طنز، مزاح، هجو و هزل در هنر نمایشی سنتی ایران و ادبیات 
فارسی ســابقه طوالنی دارد. حضور مقلدان و بذله گویان در 
تاریخ هنر ایران، موجبات خنده و ســرگرمی مردم را فراهم 
می آورده اســت. دلقک ها، مقلدان و ســیاه بازان نیز در اوج 
هنرنمائــی، بذله گوئی و ایجاد خنده با طعنه و کنایه، نکاتی 
را یادآور می شدند که دیگران جسارت بیان آن را نداشتند.

در تعریف کلی، کمدی »اثری اســت که در بیننده شــادی 
و نشــاط ایجاد کند و به خوبی و خوشی به پایان برسد؛ اما 
غنای یک اثر کمدی به مفهومی بســتگی دارد که به واسطه 

آن، تماشاگر به خنده افتاده است.« 
در دهه هــای اخیر »صنعــت فرهنگ« روز بــه روز به مدد 
تبلیغــات رســانه ای به توســعه خود پرداختــه و خود را از 
پیشــرفته ترین نقاط شــهری تا دور افتاده ترین نقاط نمایان 
کرده اســت. بی شک یکی از این رســانه ها که بازتابی همه 
جانبه از صنعت فرهنگ را پیش کشــیده است سینما است. 

پدیده سینما و فیلم، نقش مهمی در جریان همگانی ساختن 
صنعت فرهنگ داشته است.

ســینما به لطف ســروکار داشــتن با عرصه ناخودآگاه بشر، 
تأثیری بیش از ســایر رســانه ها در انســان دارد و از همین 
رهگذر، صاحبان رسانه و صنایع بیش از پیش به شکل دادن 
و انتظام بخشــی به عرصه های ذهنی، شــناختی و فرهنگی 

بشر روی آورده اند.
در دو دهه اخیر ســینمای کمدی بــه ویترین اصلی صنعت 
فرهنگ تبدیل شده است. سینمای کمدی که در آغاز برای 
خنــده و نوعی تاثیرگذاری عاطفی و تفکر لحظه ای شــکل 
گرفت، به مــرور نوعی بی قیدی و ابتذال در گفتار و رفتار را 
پدید آورد و این روزها به اوج  بی سامانی خود رسیده است. 
به طوری که در ســال های اخیر عده ای پای خود را از دایره 
عرف اخالق چند هزار ســاله ایرانی، اسالمی فراتر گذاشته و 
در این بازار مکاره پــای معامله آمده و همه آبروی فرهنگی 
کشــور را حراج گذاشــته و برای جیب خود از جیب مردم 

کیسه دوخته و در پی فتح گیشه برآمدند.
در مجمــوع طنزهای پــر فروش این ســال ها همان قاتالن 
بزرگ ژانر فیلم کمدی هســتند چون این ژانر را تا ســطح 
مجموعه های ضعیف تلویزیونی پایین آوردند و باعث شدند تا 
تماشاچی به شکلی تربیت شود که انتخابش چنین فیلم های 
بد و آزار دهنده باشــد، انتخاب هایی که نه آگاهانه است نه 
آزادانه، بلکه زاییده اندیشــه نئولیبرالیســتی زمانه است، به 

واسطه رسانه ها که به آدم های جامعه شکل داده اند. 
جالب اینجاســت که آثار پر فروش دســتورالعمل یکسان و 
مشــترکی داشــته اند، متر و معیار همه آن ها کسب سود و 
فروش بیشــتر بوده اســت و ایــن همان چیزی اســت که 
نئولیرالیسم ترویج می کند. عبور از خط قرمزها، شوخی های 
جنســی، چند متلک سیاسی و...از این رو است که برخی از 
این آثار پرفروش سینمای امروز بسیار بدتر و مشمئزکننده تر 

از فیلمفارسی های زمان طاغوت هستند! 
در واقــع آن ها»فرهنــگ انبــوه« یــا »فرهنگ تــوده« را 
 بازنمایــی می کنند و آثارشــان حاصل خواســته های کاذب 

و غیر واقعی  است.
آن ها برای رســیدن به سود بیشتر از یک سو هنر مستقل را 
ضعیف می کنند و از ســوی دیگــر فرهنگ بومی را به قهقرا 
می برنــد، این صنعــت، از توده های مخاطب خــود انفعال، 
تســلیم، آمادگی بــرای پذیرش هر چیز و نوعی احســاس 
رضایت از دســتاوردهای بالفعل و بالقوه فردی را خواســتار 
است و همسانی و همگونی با هنجارها و ارزش های غالب در 
آن به زور جا انداخته می شــود و از همه مهم تر به ســرکوب 
 عقالنیــت، حساســیت و خودانگیختگــی از طریق فعالیت 

کاذب می پردازد.

»دینامیت«ها با ذهن مخاطب چه می کند؟
با نگاهی به فیلــم »دینامیت« به عنــوان رکورددار فروش 
ســینمای ایران، می توان قدری دقیق تــر درباره این موضوع 
مهم صحبت کرد و دالیل و چرایی پر فروش بودن سینمای 
کمــدی را مورد بررســی قــرار داد. »دینامیــت« در اصل 
ماجراهای آپارتمانی را روایت می کند که افرادی از قشرهای 
مختلف جامعه با عقاید مختلف مثل پخش کننده مواد مخدر 
و طلبه در آن ساکن هســتند. در این فیلم دو طلبه با بازی 
پژمان جمشــیدی و احمد مهرانفر، پخش کننده مواد مخدر 
با بازی محســن کیایی و همچنیــن دو دختر با ایفای نقش 
نازنیــن بیاتی و زیبا کرمعلی هم در این ســاختمان حضور 
دارند که مثــال تضادهای فکریشــان می خواهد باعث خلق 
موقعیت های طنز شــود. اما همین جمع اضداد است که در 
دل خــود چون اســب تروا موضوع امر به معــروف و نهی از 
منکر را مورد هدف قرار می دهد. در واقع دینامیت در مسیر 
دیگر آثار کمدی این سال ها از روشی ساده برای پیش بردن 
اهداف خود بهره می برد، با شکستن هنجارها و تکرار آن کم 
کم حساســیت  نسبت به ارزش ها را از بین می برد و آن ها را 

به امری طبیعی و عادی تبدیل می کند. 
»دینامیــت« در نگاه اول در صدد بیان این پیام به مخاطبان 
اســت که افراط و تفریط چه در موضوعات مذهبی چه غیر 
مذهبی بد است اما بیشتر از آنکه نگاهی انتقادی و اندیشه ورز 

داشته باشد بازنمایی گونه ای اسکیزوفرنی اجتماعی است.
از این رو اســت کــه فیلــم کمدی»دینامیت« بــه عنوان 
 محصول صنعــت فرهنگ ناظــر بر مفهوم فرهنگ پســت 
)Low Culture( اســت، که توســط نهادهــای فرهنگی 
)سینما( و با جایگزین کردن مؤلفه های یک فرهنگ )فرهنگ 
پَســت( سعی در از میان برداشــتن فرهنگ بومی و فرهنگ 

عالی )High Culture( دارد.

 عبور فیلم ها و سناریوها از اندیشه 
و رسیدن آن به سطح ابتذال

مشـکل عمـده و جـدی فیلم هـا در حـوزه  طنـز، سـطحی 
بـودن بیـش از انـدازه آن اسـت، فیلم هـا محصـول تفکـر 
نیسـت. مشـکلی که امـروز در سـینما داریم عبـور فیلم ها و 
سـناریوها از اندیشـه و رسـیدن آن بـه سـطح ابتذال اسـت. 
درسـت اسـت ممکـن اسـت فضـای شـاد فیلم هـای کمدی 
کمـک کنـد که بیننـده مثـال بـرای لحظاتـی از دغدغه ها و 
مشـکالت خـود فـارغ شـود. امـا ایـن نگاهـی سـاده انگارانه 
اسـت چـرا کـه فیلمـی مثـل دینامیـت در کلیـت زاییـده 
»صنعـت فرهنـگ« اسـت و اولیـن قربانـی ای کـه می گیـرد 
تفکـر و اندیشـه مخاطـب اسـت. سـینمایی کـه بـر پایـه 
کلیشـه های جنسـی اسـتوار اسـت و موضوعی را پیـدا کرده 

تـا بـا پـرو بـال دادن بیـش از حد بـه آن مخاطـب را با خود 
سـازد.   همراه 

نگاهـی بـه فـروش »دینامیـت« و پـس از آن »انفـرادی« و 
»سـگ بنـد« بـه خوبی نشـان می دهـد در سـال 1401 نیز 
فیلم هـای کمـدی بـا فیلمنامه هـای کم جـان و نخ نمـا اما با 
بازیگـران نامـی توانسـته اند توجه هـا را به خود جلـب کنند. 
در هـر صـورت در زمانـی کـه سـینمای ایـران حـال و روز 
خوبـی نـدارد و در بهتریـن حالت 1 درصـد از جمعیت ایران 
بـه سـینماها می روند، فـروش فیلم هـای کمدی بـرای زنده 
نگه داشـتن سـینماها ارزشـمند اسـت اما زمان آن رسـیده 
بـرای همیـن مخاطبـان اندک خـوراک مناسـبی فراهم کرد 

تـا طیـف بیشـتری از مردم روانه سـینماها شـوند.
اگـر اراده تهیـه کننده هـا و کارگردانـان اینقـدر معطـوف به 
فروش بیشـتر نباشـد و آثار شـلخته و بی چارچـوب بازتولید 
رسـالتی  و  بی اندیشـند  هنـر  ماهیـت  بـه  و کمـی  نکننـد 
فرهنگـی بـرای خـود در نظـر بگیرنـد، کـم کـم دریچه های 
تـازه  بـاز خواهنـد شـد. ایـن بـه معنـای رفتـن بـه سـمت 
سـینمای صرفـا هنـری و آونـگارد نیسـت بلکه پیشـنهادی 
اسـت بـرای حفـظ حداقل هـا در زمانـه ای کـه هنـر در  آن 

روز بـه روز رو بـه فراموشـی اسـت.

جمع بندی
در تحلیـل نهایـی کمدی هایـی چـون دینامیـت را می تـوان 
زاییـده سـیطره نظـام فیلم هـای کابـاره ای دانسـت کـه بـه 
بازگشـته  اند.  ایـران  سـینمای  گیشـه  بـه  تـازه ای  شـکل 
ایـن آثـار کـه مرزهـای ابتـذال و فیلـم فارسـی را به شـکل 
بـر  هسـتند  گواهـی  کـدام  هـر  می نوردنـد  در  ارتجاعـی 

کشـور.  سـینمای  در  افسارگسـیخته  بی اخالقـی 
در اغلـب کمدی هـای سـینمای ایـران بیـش از اینکه کلیت 
داسـتان اوقاتـی شـاد را بـرای مخاطـب فراهـم آورد؛ همان 
تکیـه کالم هـای محـاوره ای و گاه تکـراری به چشـم می آید 
و مخاطـب معمـوال بـه این الفـاظ و تکیه کالم های جنسـی 
از همیـن منظـر سـینمایی کـه  واکنـش نشـان می دهـد. 
بلکـه  نیسـت  افتـاده سـینما  دام شـوخی های جنسـی  در 
پدیـده ای اسـت در حـال از بین بـردن فرهنـگ جامعه. این 
فیلم هـا البتـه از جنبـه ی صنعتـی توجیـه اقتصـادی دارند 
امـا مسـئله اینجاسـت که آیا تقاضـای جامعه و نسـل جدید 

چنیـن فیلم هایـی اسـت؟
ایـن روزهـا از همـه طـرف بـا هشـدار منتقـدان دربـاره آثار 
کمـدی روبـرو هسـتیم. آن هـا هشـدار می دهنـد کـه؛ مـوج 
جدیـدی از فیلم هـای بـه اصطـالح کمـدی که در سـینمای 
ایـران بـه راه افتـاده اسـت میتوانـد ضربـه مهلکـی بـه بدنه  
سـینما وارد کند سـینمایی که خالی از فکر و اندیشـه اسـت 
و می توانـد بـه مـرور زمـان منجر بـه فروپاشـی های اخالقی 

و فرهنگـی در جامعه شـود.
مدیریت فرهنگی باید به فکر پیــدا کردن متفکرانی جوان، 
مقبول و دانا باشد تا بتوانند با یکدیگر تعامل کنند و نیازهای 
جامعه را بررســی کنند تا بتوانند به تولید محصوالتی دست 
پیدا کنند که بتوان نام کمدی سالم را بر روی آن گذاشت و 

به سینما عرضه کرد.
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فیلم های کمدی سخیف در سپهر فرهنگی ایران 

کمدی؛ هجو یا ابتذال؟

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی به پرســش هایی درباره ی اختالفات صداوســیما و 
پلتفرم های شبکه نمایش خانگی و همچنین انتظارات خود از خبرنگاران پاسخ گفت.

محمد مهدی اسماعیلی که یکشنبهـ  23 مرداد ماهـ  در آیین بزرگداشت روز خبرنگار 
در تاالر وحدت حاضر شــده بود، در پاســخ به این سوال ایســنا که او به عنوان وزیر 
ارشــاد از خبرنگاران چه مطالبه ای دارد؟ گفت: »ما مطالبه ای نداریم؛ ما پاســخگوی 
ســواالت خبرنگار هستیم و دوست داریم که مسائل اصلی و مهم کشور در حوزه خبر 

مطرح باشند.«
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی همچنین در پاسخ به این پرسش که به کدام مطالبات 
خبرنگاران رسیدگی خواهد کرد؟ اظهار کرد: »ما تالش می کنیم که مطالبات بر حق 
و درخواســت های صنفی خبرنگاران را ســاماندهی کنیم. همین الیحه ای که االن در 
دســتور کار دولت قرار گرفته و در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده، گام 
بلندی اســت و ان شــاءاهلل به بخشی از مطالبات رســیدگی خواهد شد. این طرح در 
کمیســیون فرهنگی تصویب شده و قرار اســت در دولت بررسی شود. امیدواریم که 

به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسالمی ارسال کنیم.«
اســماعیلی در پاسخ به پرســش یکی از خبرنگاران درباره اختالفات میان صداوسیما 
و پتلفرم های شــبکه نمایش خانگی، چنین بیان کرد: »ما نســبت به این موضوع با 
سازمان صداوســیما موضع واحدی داریم که ان شاءاهلل به زودی ابالغ خواهد شد و ما 

آن را اجرایی خواهیم کرد.«
در آیین گرامیداشــت خبرنگار که روز یکشــنبه ـ 23 مرداد مــاه ـ در تاالر وحدت 
برگزار شــد، خبرنگاران از مشــکالت حرفه ای و معیشتی خود سخن گفتند. برخی از 
آنها همچنین به شکایت های پی در پی سازمان ها و افراد مختلف از خبرنگاران اشاره 

کردند که به جرم افشای فساد و بیان حقایق، صورت می گیرد.

 وزیر فرهنگ از خبرنگاران چه می خواهد 
و برای خبرنگاران چکار می کند؟

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001820 مورخــه 1401/03/30 موضوع 
کالســه 1400114412004000551 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی خانم انه بیکه باش قره فرزند 
قره قول بشــماره شناســنامه 19 و شماره ملی  2268999017 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 341.04 مترمربع جدا شده از پالک 16888 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبــدکاووس خیابان خالد نبی  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
و انتقال ملک مع الواســطه از عبدل علی جان زمین. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9068
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001818 مورخــه 1401/03/30 موضوع 
کالســه 1400114412004000550 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ماهم جرجانی  فرزند مشــد 
بردی بشــماره شناســنامه 28 و شــماره ملی  4879759562 در ششــدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 134.95 مترمربع جدا شده از پالک 16888 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبــدکاووس خیابان خالد نبی  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
و انتقال ملک مع الواســطه از عبدل علی جان زمین. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9070
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004002226 مورخــه 1401/04/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000572 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای عطا مــراد ماه رخ  فرزند 
عطا دردی بشــماره شناسنامه 27009 و شماره ملی  2030269581 در ششدانگ یک 
قطعــه زمیــن احداث بنا شــده به مســاحت 28.83 مترمربع جدا شــده از پالک 31543 
فرعــی از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس خیابان طالقانی غربی  بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس و انتقال ملک مع الواســطه از تمامت ســهم االرث متقاضی به میزان 5.46 
و الباقــی از ســهم دیگــر وراث . لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 9072
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/24
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001827 مورخــه 1401/03/31 موضوع 
کالســه 1400114412004000611 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مرضیه مارامائی فرزند آق 
ایلی بشــماره شناســنامه 123 و شــماره ملی  2032203219 در ششــدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 156.25 مترمربع جدا شــده از پــالک 6291 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع در گنبدکاووس خیابان فارابی کوچه 10 متــری  بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس و انتقــال ملک مع الواســطه از محمد نفس آق آتابای. لــذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9158
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004002213 مورخــه 1401/04/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000313 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عراز محمد گل چشمه فرزند 
بهرام بردی بشــماره شناســنامه 82 و شــماره ملی  6249886389 در ششــدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 74.97 مترمربع جدا شده از پالک 3997 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع در گنبدکاووس نورخان آباد  بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
انتقــال ملک مع الواســطه از عبدالقیوم و علی نفســی. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9168
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1401603120040002630024 مورخــه 1401/01/06 
موضــوع کالســه 1400114412004000058 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه قورچائی فرزند 
ایل محمد بشماره شناسنامه 27 و شماره ملی  6249977627 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 108 مترمربع از پالک 9684 فرعی از 1-اصلی  واقع 
در بخش 10 حوزه ثبتی گنبد تصویر مصدق ســند مالکیت مشــاعی. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9177
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008125 مورخــه 1400/12/03 موضوع 
کالســه 1398114412004000638 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای چنگیز آتابای فرزند حاجی 
ولی بشــماره شناســنامه 4947 و شــماره ملی  2032106061 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 412.10 مترمربع جدا شــده از پالک 35318 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبــدکاووس نورخان آباد بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
انتقــال ملک مع الواســطه از حاجی ولــی آتابای . لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9179
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001958 مورخــه 1401/04/06 موضوع 
کالســه 1400114412004000686 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا ذاکری زاده فرزند 
اســماعیل بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 2020102481 در ششــدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 131.04 مترمربع جدا شــده از پالک 52126 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع در گنبدکاووس ســید آباد  بخــش 10 حوزه ثبت ملــک گنبدکاووس 
خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9181
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

عبدالغفور آرزو
استاد دانشگاه کابل
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