حکایتی دوباره از کارهای نیمهتمام میراثی در شهر تاریخی میبد

رونق بافت تاریخی میبد قربانی بکشپسکشهای میراثی!
پایگاه پژوهشی یار است یا بار؟

تامین آب شرب استان نیازمند
توجه به ذخیره سازی منابع
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حامد موفق بهروزی

توهمات ذهنی انتخابات 1400

فعالیتهـــای حـــوزه میـــراث فرهنگـــی
در بافـــت تاریخـــی میبـــد در حالـــی بـــا
تعطیلـــی مواجـــه میشـــود کـــه برخـــی
معتقدنـــد پایـــگاه پژوهشـــی میبـــد در ایـــن
زمینـــه موانـــع زیـــادی ایجـــاد میکنـــد.
بـــرای نمونـــه ســـاخت پـــروژه دروازه
جنوبـــی میبـــد کـــه شـــهردار ایـــن شـــهر

تاریخـــی میگویـــد «عملیـــات اجرایـــی
آن بـــا تأییـــد و نظـــارت میـــراث فرهنگـــی
بـــوده و تعطیلـــی آن بـــه واســـطه برخـــی
شـــیطنتها و ارســـال گـــزارش ناصحیـــح
از ســـوی پایـــگاه پژوهشـــی بـــه تهـــران
بـــوده اســـت».
علیرضـــا نقـــوی همچنیـــن میگویـــد:

«شـــهرداری میبـــد طـــی ما ههـــای
گذشـــته بیشـــترین همـــکاری و همراهـــی
بـــا میـــراث فرهنگـــی داشـــته اســـت،
ولـــی شـــاهد یـــک بـــام و دو هـــوا در
مجموعـــه میـــراث فرهنگـــی هســـتیم»
صفحه 3

بسمه تعالي

آگهــي مزايــده شــركت تعاونــي مصــرف كاركنــان
دانشــگاه آزاد اســامي واحــد ميبــد

شــركت تعاونــي مصــرف دانشــگاه درنظــر دارد يــك دســتگاه
اتومبيــل وانــت پيــكان مــدل  1377بــه رنــگ ســفيد را از طريــق
مزايــده بــه فــروش برســاند متقاضيــان مــي تواننــد جهت شــركت
در مزايــده و تحويــل بــرگ اســتعالم بهــا بــه آقــاي ســيد حســين
آقايــي بــه شــماره تمــاس  09130530244تمــاس حاصــل نماينــد.
آخريــن مهلــت تحويــل اســناد از تاريــخ درج آگهــي بــه مــدت
 10روز كاري اســت .ضمنــا هزينــه درج آگهــي و كارشناســي
برعهــده برنــده مزايــده مــي باشــد.

پذیرش آگهی 09032371230

انتخابـــات ریاســـت
جمهـــوری رفتـــه
رفتـــه نزدیکتـــر
میشـــود .چیـــزی
کـــه ایـــن روزهـــا
همـــه از هـــم میپرســـند یـــک ســـوال
تکـــراری اســـت :کـــی مـــیآد؟ یـــک عـــده
هـــم درگیـــر یـــک ســـوژهای شـــدند بـــه
نـــام جوانگرایـــی .مـــدام از رهبـــر انقـــاب
تیکـــه فیلمهایـــی میگذارنـــد کـــه ببینیـــد
آقـــا گفـــت جـــوان!
خ ــب بگذاری ــد کم ــی در م ــورد انتخاب ــات
حـــرف بزنیـــم .میخواهـــم از ریشـــه بـــا
توهمـــات برخـــی دوســـتانمان مخالفـــت
کنـــم .فکـــر میکنـــم ســـادهانگارانه
اســـت کـــه از االن خـــود را پیـــروز
انتخاب ــات بدانی ــم .چن ــد م ــورد را بررس ــی
میکنـــم :
توهـــم اول :برخـــی از دوســـتانمان
تصورشـــان ایـــن اســـت کـــه چـــون آقـــای
روحانـــی و دولتـــش محبوبیـــت خـــود
را از دســـت داده اســـت قطعـــا گزینـــه
جریـــان انقالبـــی رای مـــیآورد .تمایـــل
دارم بگویـــم غلـــط اســـت .یادمـــان باشـــد
محبوبیـــت آقـــای روحانـــی در شـــروع
رقابتهـــای انتخاباتـــی در ســـال ۹۲
کمتـــر از حـــال حاضرشـــان بـــود .بـــا
عوامـــل دیگـــری ایـــن محبوبیـــت بـــاال
آم ــد .خ ــب دسترس ــی و فه ــم م ــا از س ــایر
عوامـــل چیســـت؟ ذرهای بـــه ایـــن ماجـــرا
فکـــر کردهایـــم کـــدام پارامترهـــا دخیـــل
بودنـــد کـــه محبوبیـــت ایشـــان افزایـــش
یافـــت؟ احتمـــاال چنـــدان نظـــری نداریـــم.
خیلـــی متفکرانـــه بخواهیـــم پاســـخ دهیـــم
احتمـــاال میگوییـــم انتقـــال محبوبیـــت
اتفـــاق افتـــاد .یعنـــی محبوبیـــت آقـــای
خاتمـــی و هاشـــمی در یـــک فرآینـــدی
منتقـــل شـــده بـــه آقـــای روحانـــی .بـــه
نظ ــرم ای ــن پاس ــخ ب ــد نیس ــت ام ــا حی ــف
اس ــت تصویرس ــازی تی ــم رس ــانهای آق ــای
روحانـــی را از ماجـــرا نبینیـــم .بـــه تعبیـــر
آقـــای دهباشی(ســـازنده مســـتند تبلیغاتـــی
آقـــای روحانـــی) ایشـــان ســـعی کـــرد
میـــزی بچینـــد کـــه تمـــام ســـایق غـــذای
مـــورد عالقـــه خـــود را بـــر ســـر ســـفره
ببینـــد .دقـــت کنیـــد :تمـــام ســـایق! ایـــن
تنهـــا در ظرفیـــت تیـــم رقیـــب اســـت.
جریانـــی کـــه برایـــش صرفـــا قـــدرت
مهـــم اســـت میتوانـــد از تمـــام مرزهـــای
فکـــری عبـــور بکنـــد .تنـــوع طلبـــی بکنـــد.
بـــدون هیـــچ خـــط مـــرزی زمیـــن بـــازی
را بچینـــد و برداشـــت مطلوبـــش را داشـــته
باشـــد.
توهـــم دوم :نکتـــه دیگـــر آنکـــه برخـــی
دوس ــتانمان تص ــور میکنن ــد چ ــون برج ــام
موفـــق نبـــود پـــس مـــا برندهایـــم .بـــا
عـــرض معـــذرت ایـــن هـــم غلـــط اســـت.
ببینیـــد وقتـــی از مـــردم میپرســـیم دیـــد
طـــرف مقابـــل چطـــور بدعهـــدی کـــرد؟
میگوینـــد بلـــه؛ همزمـــان میپرســـیم
بـــاز هـــم برویـــم مذاکـــره کنیـــم؟ نـــه
نمیگوینـــد .خـــب ایـــن معمـــا چطـــور
حـــل میشـــود؟ خیلـــی ســـاده .مســـئله
ایـــن هســـت مـــا هیـــچ راهـــکاری بـــرای
مـــردم معرفـــی نمیکنیـــم .یادمـــان باشـــد
طـــرف مقابـــل ســـالها اســـت از واژه
«مقاومـــت» برســـاختهای بـــه خـــورد مـــردم
داده اســـت کـــه افـــکار عمومـــی از آن
برداشـــتی نزدیـــک بـــه معنـــای «ریاضـــت»
دارد .واقعـــا چـــرا بایـــد انتظـــار داشـــته
باش ــیم م ــردم ب ــه ای ــن راحت ــی ب ــه س ــمت
ریاضـــت حرکـــت کننـــد؟ جریـــان انقالبـــی
در ایـــن چنـــد مـــاه باقـــی مانـــده بایـــد
بتوانـــد راهـــکار جایگزیـــن را معرفـــی
کنـــد وگرنـــه مذاکـــره همچنـــان کلیـــدواژه
طـــرف مقابـــل خواهـــد بـــود .از طرفـــی
ای ــن اس ــتدالل ه ــم ت ــا اب ــد فع ــال اس ــت:
اگـــر مذاکـــره نمیکردیـــم وضـــع بدتـــر
ادامـــه در صفحـــه3
بـــود...

محمدعلـــی طالبـــی -اســـتاندار یـــزد -طـــی
مطلب ــی در ش ــبکه اجتماع ــی توییت ــر اظه ــار
داشـــت :تامیـــن پایـــدار آب شـــرب مـــورد
نی ــاز م ــردم اس ــتان مس ــتلزم توج ــه مس ــتمر
بـــه پایـــداری شـــبکهها ،خطـــوط انتقـــال و
نی ــز مناب ــع ذخی ــره س ــازی مناس ــب اس ــت.
محمدعلـــی طالبـــی افـــزود :در تامیـــن
آب شـــرب مـــورد نیـــاز اســـتان اقدامـــات
مناســـبی در حـــال انجـــام اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد:در یـــک روز کاری
فرصت ــی ش ــد ت ــا از ط ــرح ه ــای در دس ــت
اجـــر شـــامل ســـه منبـــع بـــزرگ ذخیـــره
آب بـــه ظرفیـــت  ١١٠هـــزار مترمکعـــب،
بازدیـــد و بـــرای تســـریع در تکمیـــل آنهـــا
بـــرای بهرهبـــرداری تـــا تابســـتان آینـــده
تصمیماتـــی گرفتـــه شـــود.
خاطرنشـــان میشـــود ،مخـــازن ذخیـــره
آب  ۵۰هـــزار مترمکعبـــی شـــهر یـــزد۴۰ ،
هـــزار مترمکعبـــی «ســـنگاوی» و  ۲۰هـــزار
مترمکعبـــی «مـــرور» میبـــد از جملـــه ایـــن
طـــرح هاســـت.
گفتنـــی اســـت بـــا بهـــره بـــرداری از ایـــن
ســـه طـــرح  ،مجمـــوع ذخایـــر آب اســـتان
بـــه میـــزان قابـــل توجهـــی افزایـــش مـــی
یاب ــد ط ــوری ک ــه ای ــن مخ ــازن گنجای ــش
ذخیـــره آب شـــرب مـــورد نیـــاز بـــرای
مصـــرف ۱۰ســـاعت اســـتان را دارد.
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فرهنگی

الحاق شهر باستانی میبد به
شهرهای دوستدار کودک

شـــهردار میبـــد از الحـــاق شـــهر میبـــد بـــه شـــهرهای
دوســـتدار کـــودک خبـــر داد و افـــزود :خوشـــبختانه در
س ــالهای اخی ــر دس ــتورالعمل ایج ــاد ش ــهر دوس ــتدار
کـــودک بـــه عنـــوان یـــک قانـــون از ســـوی وزارت
کش ــور ب ــه ش ــهرداری ه ــا اب ــاغ ش ــده و ش ــهر میب ــد
هـــم بـــه شـــهرهای دوســـتدار کـــودک پیوســـت.
ب ــه گ ــزارش نش ــریه ناری ــن ،علیرض ــا نق ــوی ش ــهردار
میب ــد ضم ــن خیرمق ــدم ب ــه محم ــود عباس ــی مع ــاون
حق ــوق بش ــر و ام ــور بی ــن المل ــل وزارت دادگس ــتری
و هیـــات همـــراه و ســـایر مســـئولین و مدیـــران
شهرســـتان ،گفـــت :بـــه دلیـــل محدودیـــت و رعایـــت
پروتکلهـــای بهداشـــتی ایـــن جلســـه بـــا حداقـــل
جمعیـــت برگـــزار شـــد.
نقـــوی ضمـــن برشـــمردن اهمیـــت فضایـــل اخالقـــی
در دی ــن اس ــام و کش ــور م ــا اف ــزود :در دی ــن اس ــام
ب ــرای ک ــودکان از ب ــدو تول ــد حق ــوق وی ــژه و خاص ــی
در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و در راســـتای آن در
قوانیـــن کشـــور نیـــز حقوقـــی بـــرای ایـــن قشـــر
ضعیـــف جامعـــه دیـــده و برضـــرورت و اهمیـــت
آن تاکیـــد شـــده اســـت و براســـاس بندهـــای 6و 21
مـــاده  55قانـــون شـــهرداری هـــا ،مجموعـــه مدیریـــت
ش ــهری ملک ــف ب ــه اج ــرای مناس ــب س ــازی ،ایمن ــی
فضاه ــای ش ــهری و ...م ــی باش ــد ک ــه در کن ــار بی ــش
از  300وظیف ــه ش ــهرداری ه ــا ای ــن م ــوارد ب ــر اس ــاس
اولویـــت بنـــدی پیگیـــری و اجـــرا گـــردد.
ش ــهردار ش ــهرجهانی زیل ــو در ادام ــه از الح ــاق ش ــهر
میبــد بــه شــهرهای دوســتدار کــودک خبــر داد و افــزود:
خوشـــبختانه در ســـالهای اخیـــر دســـتورالعمل ایجـــاد
شـــهر دوســـتدار کـــودک بـــه عنـــوان یـــک قانـــون از
س ــوی وزارت کش ــور ب ــه ش ــهرداری ه ــا اب ــاغ ش ــده
اس ــت و تاکن ــون  ۱۳ش ــهر بعن ــوان پایل ــوت در کش ــور
در حـــال اجـــرای دســـتور العمـــل هســـتند و میبـــد
بعنـــوان چهاردهمیـــن شـــهر ،بـــه مجموعـــه شـــهرهای
پایل ــوت ش ــهر دوس ــتدار ک ــودک اضاف ــه ش ــده اس ــت
کـــه امیدواریـــم در ایـــن مقطـــع بتوانیـــم گام هـــای
مهمـــی برداریـــم.
وی درخصـــوص حـــوزه فعالیـــت هـــای شـــهرهای
دوســـتدار کـــودک عنـــوان کـــرد :قلمـــرو شـــهر
دوســـتدار کـــودک فقـــط معطـــوف بـــه مســـائل
فرهنگـــی ،اجتماعـــی نیســـت بلکـــه شـــامل حـــوزه
هـــای عمـــران ،شهرســـازی ،معمـــاری شـــهری،
زیباســـازی و  ...مـــی باشـــد.
نق ــوی ب ــا اب ــراز خرس ــندی از حمای ــت ه ــای وزارت
کشـــور در خصـــوص افتتـــاح کلینیـــک تخصصـــی
حق ــوق ک ــودک میب ــد خاطرنش ــان س ــاخت :امیدواری ــم
بـــا افتتـــاح ایـــن کلینیـــک بتوانیـــم گامـــی در جهـــت
تعالـــی بخشـــیدن بـــه شـــخصیت کودکانمـــان کـــه
آین ــده س ــازان کش ــور و م ــرز و ب ــوم هس ــتند برداری ــم.
گفتنـــی اســـت در انتهـــای برنامـــه احـــکام اعضـــای
کمیتـــه کلینیـــک حقـــوق کـــودک شهرســـتان میبـــد
اهـــدا شـــد.

امــام جمعه میبد تأکید کرد

تالش جدی مسئوالن شهرستان میبد برای محو بیسوادی
امـــام جمعـــه میبـــد اظهـــار
امی ــدواری ک ــرد ط ــی پن ــج
ســـال آینـــده در شهرســـتان
میب ــد فاصل ــه س ــنی ده ت ــا
پنج ــاه س ــال در س ــواد ب ــه
صف ــر برس ــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر،
آی ــت اهلل علیرض ــا اعراف ــی
در نشســـت شـــورای
آمـــوزش و پـــرورش
میبـــد ضمـــن قدردانـــی
از زحمـــات دبیـــران،
معلمـــان و مدیـــران و همـــه کســـانی
ک ــه ب ــا آم ــوزش و پ ــرورش در ش ــرایط
کرونای ــی س ــخت ،همراه ــی و هم ــکاری
داش ــتند ،اظه ــار داش ــت :بای ــد از اس ــتان
ی ــزد و برخ ــی ش ــهرهایی ک ــه در س ــواد
آمـــوزی پیشـــگام انـــد ،بصـــورت ویـــژه
تشـــکر کـــرد.
عضوشـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی
بـــا بیـــان اینکـــه تـــا قبـــل از انقـــاب
ســـطح ســـواد پایینتـــر از  ۴۰درصـــد
و درمیـــان دخترهـــا  ۳۰درصـــد و در
روس ــتاها  ۲۰درص ــد ب ــود ،افزود:ام ــروز
ب ــه برک ــت نهض ــت س ــواد آم ــوزی ای ــن
آمـــار در کشـــور بـــه بـــاالی  ۹۰درصـــد
رســـیده اســـت.
وی ،پوشـــش صدرصـــدی آمـــوزش و
پـــرورش را یـــک سیاســـت و راهبـــرد
ب ــرای هم ــه دس ــتگاهها و جامع ــه خوان ــد

و گفت:هی ــچ ع ــذری از هی ــچ دس ــتگاه را
نمیپذیریـــم و یـــک قـــدم هـــم نبایـــد
در ســـواد آمـــوزی چـــه معلـــول ،چـــه
مهاجـــر ،اتبـــاع و چـــه آنهایـــی کـــه
مشـــکل مالـــی دارنـــد عقـــب بنشـــینید.
اعرافـــی تصریـــح کـــرد :بایـــد تـــاش
ش ــود پن ــج س ــال آین ــده ،فاصل ــه س ــنی
ده تـــا پنجـــاه ســـال بـــه صفـــر برســـد.
ام ــام جمع ــه میب ــد تحق ــق س ــند تح ــول
آمـــوزش و پـــرورش را هـــم مهـــم
خوان ــد و ب ــر اج ــرای ب ــرش شهرس ــتانی
آن تاکیـــد کـــرد و گفـــت :هیـــچ
دســـتگاهی و اداره ایـــی نمیتوانـــد
بگویـــد نســـبتی بـــا آمـــوزش وپـــرورش
نـــدارم و هـــراداره دربرابرآمـــوزش و
پـــرورش دارای تکلیـــف اســـت و بایـــد
گ ــزارش خ ــود را ب ــرای امس ــال و س ــال
آینـــده بـــه آمـــوزش و پـــرورش ارائـــه
کننـــد.

رئیـــس شـــورای آمـــوزش
و پـــرورش میبـــد بـــر
آینـــده نگـــری از لحـــاظ
ظرفیتهـــای زیرســـاختی
و زمیـــن بـــرای آمـــوزش
و پـــرورش اســـت تاکیـــد
ک ــرد و گفت:ب ــا توج ــه ب ــه
رشـــد جمعیـــت و بـــرای
اینکـــه نیـــاز آمـــوزش
و پـــرورش بـــه زمیـــن
حـــل شـــود ،بایـــد برنامـــه
داشـــت.
اعراف ــی ب ــا اش ــاره ب ــه آمادگ ــی ح ــوزه
علمیـــه در در دانـــش افزایـــی معلمـــان و
خانوادههـــا و فراگیـــران افـــزود :آمـــاده
ایـــم نـــگاه جامـــع تـــری بـــه مســـاله
خانـــواده و ســـبک زندگـــی داشـــته
باشـــیم.
وی ،تامیـــن زیرســـاختهای ســـخت
افـــزار آمـــوزش مجـــازی را هـــم مـــورد
توجـــه قـــرارداد و افزود:دفتـــر میتوانـــد
ت ــا س ــقف خری ــد ص ــد تبل ــت درقال ــب
ق ــرض ب ــه آم ــوزش و پ ــرورش کم ــک
کنـــد تـــا دانـــش آمـــوزی از زیرســـاخت
ســـختافزاری محـــروم نباشـــد.
مدیرحوزههـــای علمیـــه کشـــور در
پایـــان تاکیـــد کـــرد :بایـــد بـــا ابتـــکار
و خالقیـــت روشهـــای جدیـــد کاری
کنیـــد ،آمـــوزش وپـــرورش کمتریـــن
لطمـــه را از غیرحضـــوری بـــودن ببینـــد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی:

با تالش مسئولین شاهد راه اندازی فوالد میبد خواهیم بود
در جلســه ای بــا حضور
نماینـــده مـــردم تفـــت
و میبـــد در مجلـــس
شـــورای اســـامی و
رئیـــس جدیـــد هیـــات
عام ــل س ــازمان توس ــعه
و نوســـازی معـــادن و
صنایـــع معدنـــی ایـــران
ایمیـــدرو موضـــوع
فعالیـــت مجـــدد فـــوالد
میبـــد بـــا مدیریـــت
جدیـــد پیگیـــری شـــد.
بـــه گـــزارش نارینخبـــر ،ســـید جلیـــل
میرمحمـــدی نماینـــده مـــردم تفـــت و
میبـــد در مجلـــس شـــورای اســـامی
در جلســـه ای بـــا حضـــور وجیـــهاهلل
جعف ــری رئی ــس جدی ــد هی ــات عام ــل
ســـازمان توســـعه و نوســـازی معـــادن
و صنایـــع معدنـــی ایـــران ایمیـــدرو و
محمدعلـــی طالبـــی اســـتاندار یـــزد،
علمـــدار مدیـــرکل صمـــت اســـتان
ی ــزد ،ف ــاح فرمان ــدار میب ــد در م ــورد
تعیـــن تکلیـــف فـــوالد میبـــد حضـــور
یافـــت و مســـائل مرتبـــط بـــا راه
ان ــدازی ف ــوالد میب ــد را بررس ــی ک ــرد.
میرمحمـــدی گفـــت :از ابتـــدای

نمایندگـــی در بازدیدهایـــی کـــه از
مجموع ــه ف ــوالد داش ــتم و در جلس ــات
مختلفـــی کـــه بـــا مســـئولین اســـتانی و
کشـــوری ماننـــد جلســـه بـــا رئیـــس
محتـــرم قـــوه قضائیـــه ،الفـــت معـــاون
قـــوه قضائیـــه ،قالیبـــاف رئیـــس
مجلـــس و همچنیـــن معـــاون پارلمانـــی
رئیـــس جمهـــور و دیگـــر مســـئولین
ذیربـــط برگـــزار شـــد ،راه انـــدازی
مجـــدد فـــوالد را پیگیـــری کردیـــم.
وی افـــزود :بـــه لطـــف خـــدا ایـــن
پیگیـــری هـــا در کنـــار تـــاش دیگـــر
مســـئولین شهرســـتانی و اســـتانی
باعـــث خلـــع یـــد مدیریـــت قبلـــی
فـــوالد شـــد.

میرمحمـــدی ادامـــه داد:
در آخریـــن جلســـه
دی ــداری ب ــا آق ــای رزم
حســـینی وزیـــر صمـــت
داشـــتیم کـــه منجـــر
بـــه دســـتور وزیـــر
بـــه ایمیـــدرو جهـــت
پیگی ــری ای ــن موض ــوع
شـــد.
وی گفـــت :در جلســـه
بـــا رییـــس هیـــات
عام ــل س ــازمان توس ــعه
و نوســـازی معـــادن و صنایـــع معدنـــی
ایـــران و دیگـــر مســـئولین اســـتان
و شهرســـتان تصمیمـــات خوبـــی
گرفتـــه شـــد کـــه هـــر چـــه ســـریعتر
بـــا کســـب موافقتـــی کـــه از ســـازمان
خصوصـــی ســـازی مـــی شـــود ،شـــاهد
تعیی ــن مجموع ــه ای ک ــه ای ــن صنع ــت
را راه انـــدازی کننـــد خواهیـــم بـــود.
نماین ــده م ــردم شهرس ــتان ه ــای تف ــت
و میبـــد گفـــت :ان شـــاءاهلل بـــا همـــت
جمع ــی و ت ــاش مس ــئولین ش ــاهد راه
ان ــدازی ف ــوالد میب ــد خواهی ــم ب ــود.

خبرهای کوتاه
وضعیت بیمارستان میبد عادی است
رئیــس بیمارســتان امــام صــادق(ع) میبــد گفــت:
وضعیــت بیمارســتان میبــد پــس از رد کــردن مــوج
ســوم کرونــا بــه حالــت عــادی برگشــته اســت.
بــه گــزارش میبدمــا؛ دکتــر فرحــزادی بــا اعــام ایــن
خبــر اظهــار داشــت :آمــار بســتری کرونا در بیمارســتان
بــه صــورت چشــمگیری پاییــن آمــده و مــردم شــریف
میبــد مــی تواننــد جهــت معاینــات معمــول و مســائل
درمانــی بــه بیمارســتان مراجعــه فرماینــد.
وی افــزود :مــردم مــا در ایــن مــدت بــه خوبــی
متوجــه شــده انــد کــه رفتارهــای آنهــا چگونــه بــر
شــیوع و یــا عــدم شــیوع کرونــا اثــر مــی گــذارد و
مــی تــوان بــا رعایــت دســتورالعمل هــای صــادر شــده
آن را مدیریــت کــرد.
دکتــر فرحــزادی گفــت :مــردم عزیــز بایــد توجــه
داشــته باشــند کــه پیشــبینی هــا از آغــاز مــوج چهــارم
کرونــا در نیمــه دی مــاه خبــر مــی دهــد و جهــت
کنتــرل ان بایــد رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مورد
توجــه قــرار گیــرد تــا آن را پشــت ســر بگذاریــم.

------------------

--------------------

اولین گام زندگی مشترک زوج
میبدی در قدمگاه شهدا

مراســـم ازدواج دو زوج میبـــدی در قدمـــگاه شـــهدای
ایـــن شهرســـتان برگـــزار شـــد.
پرویـــن امینیـــان در ایـــن بـــاره اظهـــار داشـــت :دو
زوج میب ــدی ک ــه مش ــتاق بودن ــد اولی ــن ق ــدم خ ــود
در زندگـــی مشـــترک را در قدمـــگاه شـــهدای میبـــد
بردارنـــد ،مراســـم خـــود را در ســـالن شـــهدای میبـــد
برگـــزار کردنـــد.
وی بیـــان داشـــت :ایـــن مراســـم بـــا همـــت حـــوزه
مقاومـــت بســـیج خدیجـــه کبـــری(س) در ســـالن
ش ــهدا ،ج ــدا از تب ــرک ب ــا ن ــام و ی ــاد ش ــهدا ،جه ــت
فرهنگســـازی ازدواج آســـان نیـــز بـــوده اســـت.

------------------

--------------------

افزایش  68درصدی کمک به ایتام و
محسنین در شهرستان میبد

رئیـــس کمیتـــه امـــداد شهرســـتان میبـــد گفـــت:
نیک ــوکاران میب ــدی افزای ــش  68درص ــدی کم ــک ب ــه
ایتـــام و محســـنین را رقـــم زدنـــد.
حســـین زینالدینـــی بـــا اعـــام ایـــن مطلـــب بـــه
نارینخبـــر ،اظهـــار داشـــت :حامیـــان نیکـــوکار
شهرســـتان میبـــد بـــا کمـــک یـــک میلیـــارد تومانـــی
ب ــه ایت ــام و فرزن ــدان نیازمن ــد تح ــت حمای ــت کمیت ــه
امـــداد افزایـــش  ۶۸درصـــدی کمکهـــا در  ۹ماهـــه
امســـال در مقایســـه بـــا مـــدت مشـــابه ســـال  ۹۸را در
قالـــب طـــرح اکـــرام ایتـــام و محســـنین رقـــم زدنـــد.
وی همچنیـــن بابیـــان اینکـــه مـــردم نیکـــوکار ایـــن
شهرســـتان همـــواره در انجـــام امـــور خیـــر و احیـــای
ســـنتهای حســـنه الهـــی پیشـــگام هســـتند ،گفـــت:
حامیـــان نیکـــوکار شهرســـتان میبـــد بـــا کمـــک یـــک
میلیـــارد تومانـــی بـــه ایتـــام و فرزنـــدان نیازمنـــد
تح ــت حمای ــت کمیت ــه ام ــداد افزای ــش  ۶۸درص ــدی
کمکهـــا در  ۹ماهـــه امســـال در مقایســـه بـــا مـــدت
مشـــابه ســـال  ۹۸را در قالـــب طـــرح اکـــرام ایتـــام و
محســـنین رقـــم زدنـــد.
زینالدینـــی افـــزود :هماکنـــون  ۹۵نفـــر از ایتـــام و
 ۶۸فرزنـــد نیازمنـــد غیـــر یتیـــم (محســـنین) تحـــت
حمای ــت کمیت ــه ام ــداد در س ــطح شهرس ــتان میب ــد از
حمای ــت  ۱۳۱۳حام ــی نیک ــوکار در قال ــب طرحه ــای
اکـــرام ایتـــام و محســـنین بهرهمنـــد هســـتند.

------------------

--------------------

مسمومیت سه نفر با گاز
مونوکسیدکربن در میبد

رئیـــس ســـازمان اورژانـــس اســـتان یـــزد از مســـمومیت
س ــه نف ــر ب ــا گاز مونوکس ــید کرب ــن در میب ــد خب ــر داد.
احم ــد دهق ــان در ای ــن ب ــاره اظه ــار داش ــت :ب ــا اع ــام
حادث ــه مس ــمومیت س ــه نف ــر ب ــا گاز مونوکس ــید کرب ــن
ب ــه مرک ــز پی ــام اورژان ــس  ۱۱۵اس ــتان ،بالفاصل ــه پ ــس
از دریافـــت خبـــر بـــا توجـــه بـــه تعـــداد مصدومهـــای
حادثـــه یـــک کـــد امـــدادی آمبوالنـــس زمینـــی بـــرای
ام ــداد رس ــانی ب ــه مح ــل اع ــزام ش ــدند.
وی افـــزود :ایـــن حادثـــه ســـه مصـــدوم داشـــته کـــه
تمامـــی مصدومـــان در محـــل حادثـــه درمـــان شـــدند.
دهق ــان اضاف ــه ک ــرد :ای ــن حادث ــه در شهرس ــتان میب ــد
روب ــروی دانش ــگاه الهی ــات اتف ــاق افت ــاده اس ــت.
دهقـــان ادامـــه داد :عالیـــم و نشـــانههای مســـمومیت
بـــا گاز مونوکســـید کربـــن میتوانـــد بـــه صـــورت
بســـیار متفـــاوت در افـــراد ظاهـــر شـــود ،دربرخـــی
مـــوارد عالیـــم و نشـــانههای مســـمومیت بـــا گاز
مونوکس ــید کرب ــن ب ــه ص ــورت اخت ــاالت گوارش ــی
ماننـــد تهـــوع واســـتفراغ در فـــرد ظاهـــر میشـــود.
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آقـــای علیرضـــا بشـــارتی فرزنـــد محمـــد رضـــا بـــه شناســـنامه  175میبـــد
بـــا تســـلیم دو بـــرگ گواهینامـــه مصـــدق مدعـــی اســـت ســـند مالکیـــت
شــشدانگ پ ــاک  1793فرع ــی از  1اصل ــی واقــعدر میب ــد بخ ــش  24ی ــزد
ک ــه در صفح ــه  357دفت ــر  67ذی ــل  10706ثب ــت رس ــیده اس ــت و ب ــه عل ــت
جابجای ــی مفق ــود گردی ــده و تاکن ــون پی ــدا نش ــده و از ای ــن اداره تقاض ــای
صـــدور ســـند مالکیـــت المثنـــی نمـــوده لـــذا بـــه موجـــب تبصـــره یـــک
اصالح ــی م ــاده  120آیی ــن نام ــه قان ــون ثب ــت ام ــاک مرات ــب ط ــی ی ــک
نوب ــت آگه ــی و ب ــه اط ــاع عم ــوم رس ــانیده م ــی ش ــود ت ــا هرک ــس نس ــبت
ب ــه مل ــک م ــورد آگه ــی معامل ـهای انج ــام ش ــده ک ــه در معامالت ــی ک ــه ذی ـ ً
ـا
ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار مال ــک قی ــد م ــی گ ــردد ذک ــر نش ــده ی ــا
مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد ،تــا ده روز پــس از انتشــار
ایــن آگهــی بــه ثبــت محــل مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل
س ــند مالکی ــت ی ــا س ــند معامل ــه انج ــام نمای ــد و درغی ــر ای ــن ص ــورت پ ــس
از گذش ــت مهل ــت مق ــرر نس ــبت ب ــه پ ــاک مزب ــور س ــند مالکی ــت المثن ــی
ص ــادر و ب ــه مال ــک تس ــلیم خواه ــد ش ــد .معامالت ــی ک ــه ب ــه حکای ــات س ــند
ثبتـــی و اظهـــار مالـــک و ســـند مالکیـــت نوشـــته شـــده اســـت ،نســـبت بـــه
پ ــاک ف ــوق الذک ــر در ذی ــل ثب ــت و صفح ــه مرق ــوم س ــند مالکی ــت بن ــام
علیرضــا بشــارتی صــادر و تســلیم گردیــده و سلســله نقــل انتقــاالت نــدارد/.
شـــماره ســـری ســـند مفقـــودی  922152ب  91میباشـــد/.
تاریخ انتشار1399/10/10 :
 -343کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد سیدجمال جوادیانفیروزآبادی
---------------------------------------- 99/10/7 - 2004773آگهی فقدان سند مالکیت
خان ــم زه ــرا قاس ــمیچفته فرزن ــد محمدج ــواد ب ــه شناس ــنامه 0371938104
ق ــم ب ــا تس ــلیم دو ب ــرگ گواهینام ــه مص ــدق مدع ــی اس ــت س ــند مالکی ــت
س ــه دان ــگ مش ــاع از شــشدانگ پ ــاک  5فرع ــی از  7484اصل ــی واقــعدر
شـــمسآباد میبـــد بخـــش  23یـــزد کـــه در دفتـــر الکترونیکـــی بـــه شـــماره
 139720321002002872ثب ــت رس ــیده اس ــت و ب ــه عل ــت جابجای ــی مفق ــود
گردیــده و تاکنــون پیــدا نشــده و از ایــن اداره تقاضــای صــدور ســند مالکیــت
المثنــی نمــوده لــذا بــه موجــب تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییــن نامــه
قان ــون ثب ــت ام ــاک مرات ــب ط ــی ی ــک نوب ــت آگه ــی و ب ــه اط ــاع عم ــوم
رس ــانیده م ــی ش ــود ت ــا هرک ــس نس ــبت ب ــه مل ــک م ــورد آگه ــی معاملــهای
انج ــام ش ــده ک ــه در معامالت ــی ک ــه ذی ـ ً
ـا ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار
مال ــک قی ــد م ــی گ ــردد ذک ــر نش ــده ی ــا مدع ــی وج ــود س ــند مالکی ــت ن ــزد
خ ــود م ــی باش ــد ،ت ــا ده روز پ ــس از انتش ــار ای ــن آگه ــی ب ــه ثب ــت مح ــل
مراجع ــه و اعت ــراض خ ــود را ضم ــن ارائ ــه اص ــل س ــند مالکی ــت ی ــا س ــند
معامل ــه انج ــام نمای ــد و درغی ــر ای ــن ص ــورت پ ــس از گذش ــت مهل ــت مق ــرر
نس ــبت ب ــه پ ــاک مزب ــور س ــند مالکی ــت المثن ــی ص ــادر و ب ــه مال ــک تس ــلیم
خواه ــد ش ــد .معامالت ــی ک ــه ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار مال ــک و
س ــند مالکی ــت نوش ــته ش ــده اس ــت ،نس ــبت ب ــه پ ــاک ف ــوق الذک ــر در ذی ــل
ثبـــت و صفحـــه مرقـــوم ســـند مالکیـــت بنـــام زهـــرا قاســـمی چفتـــه صـــادر
و تس ــلیم گردی ــده و سلس ــله نق ــل انتق ــاالت ن ــدارد /.ش ــماره س ــری س ــند
مفقـــودی  315592ج  96میباشـــد /.تاریـــخ انتشـــار1399/10/10 :
 -348رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -علیمحمد زارع دهآبادی
------------------------------------ 99/10/8 - 2004797آگهی فقدان سند مالکیت
آق ــای محمدرض ــا مل ـکزاده فرزن ــد ام ــراهلل ب ــه شناس ــنامه  7میب ــد ب ــا تس ــلیم
دو ب ــرگ گواهینام ــه مص ــدق مدع ــی اس ــت س ــند مالکی ــت  15س ــهم مش ــاع
از  174س ــهم شــشدانگ پ ــاک  2فرع ــی از  12000اصل ــی واقــعدر میب ــد
بخـــش  23یـــزد کـــه در صفحـــه  404دفتـــر  53ذیـــل  12913ثبـــت رســـیده
اســت و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تاکنــون پیــدا نشــده و از ایــن
اداره تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا بــه موجــب تبصــره
ی ــک اصالح ــی م ــاده  120آیی ــن نام ــه قان ــون ثب ــت ام ــاک مرات ــب ط ــی
ی ــک نوب ــت آگه ــی و ب ــه اط ــاع عم ــوم رس ــانیده م ــی ش ــود ت ــا هرک ــس
نس ــبت ب ــه مل ــک م ــورد آگه ــی معاملــهای انج ــام ش ــده ک ــه در معامالت ــی
ک ــه ذی ـ ً
ـا ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار مال ــک قی ــد م ــی گ ــردد ذک ــر
نش ــده ی ــا مدع ــی وج ــود س ــند مالکی ــت ن ــزد خ ــود م ــی باش ــد ،ت ــا ده روز
پ ــس از انتش ــار ای ــن آگه ــی ب ــه ثب ــت مح ــل مراجع ــه و اعت ــراض خ ــود را
ضم ــن ارائ ــه اص ــل س ــند مالکی ــت ی ــا س ــند معامل ــه انج ــام نمای ــد و درغی ــر
ایـــن صـــورت پـــس از گذشـــت مهلـــت مقـــرر نســـبت بـــه پـــاک مزبـــور
س ــند مالکی ــت المثن ــی ص ــادر و ب ــه مال ــک تس ــلیم خواه ــد ش ــد .معامالت ــی
ک ــه ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار مال ــک و س ــند مالکی ــت نوش ــته ش ــده
اســت ،نســبت بــه پــاک فــوق الذکــر در ذیــل ثبــت و صفحــه مرقــوم ســند
مالکی ــت بن ــام محمدعل ــی فخارپ ــور میب ــدی فرزن ــد اس ــداهلل ص ــادر و تس ــلیم
گردی ــده و سلس ــله نق ــل انتق ــاالت بع ــدی بدی ــن نح ــو میباش ــد :ب ــه موج ــب
خالصـــه ســـند  88888مـــورخ  1381/11/10دفترخانـــه  16میبـــد مقـــدار 26
ســـهم مشـــاع از  174ســـهم ششـــدانگ بـــه مرتضـــی دهقانـــی فیروزآبـــادی
فرزن ــد حبی ــب اهلل منتق ــل س ــپس ب ــه موج ــب خالص ــه س ــند  90554م ــورخ
 1382/2/15دفترخان ــه  16میب ــد مق ــدار  26س ــهم از  174س ــهم شش ــدانگ ب ــه
محمدرض ــا ملکزادهفیروزآب ــادی منتق ــل س ــپس ب ــه موج ــب خالص ــه س ــند
 15977مـــورخ  83/7/9دفترخانـــه  16میبـــد مقـــدار  11ســـهم از  174ســـهم
ششــدانگ بــه نــام محمدعلــی حیدریــان منتقــل شــده اســت /.شــماره ســری
س ــند مفق ــودی ن ــدارد /.تاری ــخ انتش ــار1399/10/10 :
 -350رئیس ثبت امالک میبد  -از طرف سیدجمال جوادیانفیروزآبادی
-------------------------------------- 99/10/9 - 2004808آگهی فقدان سند مالکیت
آقـــای قاســـم اســـامیپور فرزنـــد حســـین بـــه شناســـنامه  1213میبـــد
بـــا تســـلیم دو بـــرگ گواهینامـــه مصـــدق مدعـــی اســـت ســـند مالکیـــت
ش ـشدانگ پ ــاک  640فرع ــی از  28اصل ــی واق ـعدر میب ــد بخ ــش  24ی ــزد
ک ــه در صفح ــه  479دفت ــر  59ذی ــل  9454ثب ــت رس ــیده اس ــت و ب ــه عل ــت
س ــهلانگاری و جابجای ــی مفق ــود گردی ــده و تاکن ــون پی ــدا نش ــده و از ای ــن
اداره تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا بــه موجــب تبصــره
ی ــک اصالح ــی م ــاده  120آیی ــن نام ــه قان ــون ثب ــت ام ــاک مرات ــب ط ــی
ی ــک نوب ــت آگه ــی و ب ــه اط ــاع عم ــوم رس ــانیده م ــی ش ــود ت ــا هرک ــس
نس ــبت ب ــه مل ــک م ــورد آگه ــی معاملــهای انج ــام ش ــده ک ــه در معامالت ــی
ک ــه ذی ـ ً
ـا ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار مال ــک قی ــد م ــی گ ــردد ذک ــر
نش ــده ی ــا مدع ــی وج ــود س ــند مالکی ــت ن ــزد خ ــود م ــی باش ــد ،ت ــا ده روز
پ ــس از انتش ــار ای ــن آگه ــی ب ــه ثب ــت مح ــل مراجع ــه و اعت ــراض خ ــود را
ضم ــن ارائ ــه اص ــل س ــند مالکی ــت ی ــا س ــند معامل ــه انج ــام نمای ــد و درغی ــر
ایـــن صـــورت پـــس از گذشـــت مهلـــت مقـــرر نســـبت بـــه پـــاک مزبـــور
س ــند مالکی ــت المثن ــی ص ــادر و ب ــه مال ــک تس ــلیم خواه ــد ش ــد .معامالت ــی
ک ــه ب ــه حکای ــات س ــند ثبت ــی و اظه ــار مال ــک و س ــند مالکی ــت نوش ــته ش ــده
اســت ،نســبت بــه پــاک فــوق الذکــر در ذیــل ثبــت و صفحــه مرقــوم ســند
مالکی ــت بن ــام س ــیدمحمد میرابوطالب ــی ص ــادر و تس ــلیم گردی ــده و سلس ــله
نقـــل انتقـــاالت بعـــدی بدیـــن نحـــو میباشـــد :بـــه موجـــب خالصـــه ســـند
 36235مـــورخ  1396/11/26دفترخانـــه  43میبـــد بـــه قاســـم اســـامیپور
منتق ــل گردی ــد /.ش ــماره س ــری س ــند مفق ــودی  130448ال ــف  90میباش ــد/.
تاریخ انتشار1399/10/10 :
 -351کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد سیدجمال جوادیانفیروزآبادی

 99/9/3 - 2004294آگهی تعیی ــن حدود اختصاصی
چـــون تحدیـــد حـــدود ششـــدانگ زمیـــن بـــه شـــماره پـــاک
 2810مفـــروز و مجـــزی شـــده ســـمت شـــرقی واقـــعدر
فیروزآبـــاد میبـــد بخـــش  23یـــزد بنـــا بـــه علـــل منعکـــس در
پرونـــده ثبتـــی بایـــد بـــه عمـــل آیـــد اینـــک برحســـب تقاضـــای
کتبـــی آقـــای مصطفـــی احســـا نبخش و غیـــره بـــا رعایـــت مـــواد
 14و  15قانـــون ثبـــت عملیـــات تعییـــن حـــدود آن در ســـاعت 8
صبـــح یکشـــنبه مورخـــه  99/11/19در محـــل بـــه عمـــل خواهـــد
آمـــد ،لـــذا بـــا انتشـــار ایـــن آگهـــی از متقاضـــی و مالکیـــن
ام ــاک مج ــاور دع ــوت م ــی ش ــود ت ــا در روز و س ــاعت مق ــرر
در محـــل حضـــور یافتـــه و هـــر ادعایـــی نســـبت بـــه حـــدود و
حقـــوق ارتفاقـــی آن دارنـــد بـــه نماینـــده محـــدد اظهـــار دارنـــد
و کســـانیکه بـــه عملیـــات تعییـــن حـــدود اعتـــراض دارنـــد مـــی
تواننـــد بـــه اســـتناد مـــاده  20قانـــون ثبـــت و در ارجـــاع مـــواد
 74و  86آییـــن نامـــه اصالحـــی قانـــون ثبـــت از تاریـــخ تنظیـــم
صـــورت جلســـه تحدیـــدی ظـــرف مـــدت  30روز اعتـــراض
خـــود را کتبـــا بـــه اداره ثبـــت اســـناد میبـــد ارائـــه نمـــوده و
رســـید دریافـــت نماینـــد و نیـــز بایـــد ظـــرف مـــدت  30روز از
تاریـــخ تســـلیم ایـــن اعتـــراض بـــه مراجـــع ذیصـــاح قضایـــی
مراجعـــه و ضمـــن تقدیـــم دادخواســـت گواهـــی آن را اخـــذ و
بـــه ایـــن اداره ثبـــت تســـلیم نماینـــد و در غیـــر ایـــن صـــورت
اقـــدام قانونـــی بنـــا بـــه تقاضـــای ذینفـــع بـــه عمـــل خواهـــد
آمـــد /.تاریـــخ انتشـــار99/10/10 :
- 309رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان میبد
از طرف ســیدجمال جوادیــان فیروزآبادی

حکایتی دوباره از کارهای نیمهتمام میراثی در شهر تاریخی میبد

رونق بافت تاریخی میبد قربانی بکشپسکشهای میراثی!
پایگاه پژوهشی یار است یا بار؟

فعالیتهــای حــوزه میــراث فرهنگــی
در بافــت تاریخــی میبــد در حالــی بــا
تعطیلــی مواجــه میشــود کــه برخــی
معتقدنــد پایــگاه پژوهشــی میبــد در
ایــن زمینــه موانــع زیــادی ایجــاد
میکنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ناریــن ،محلــه
میبــد بــاال یکــی از محــات ارزشــمند
تاریخــی شــهر قدیــم میبــد اســت و
از ویژگیهــای شــاخص ایــن محلــه
وجــود گــذر راســته بــازار بــه عنــوان
اصلیتریــن گــذر ایــن محلــه و قــرار
گرفتــن دروازهی جنوبــی (دروازه شــمس آبــاد)
بــه عنــوان ورودی اصلــی محلــه مــی باشــد.
متاســفانه بــا اینکــه ایــن گــذر از اهمیــت ویــژه
ای برخــوردار اســت ،طــی چنــد دهــه گذشــته
مــورد بیمهــری قــرار گرفتــه و آنگونــه کــه
بایــد و شــاید در راســتای ســاماندهی و مرمــت
محلــه ارگانهــای ذیربــط اقــدام ننمودهانــد،
بــه همیــن علــت محلــه رو بــه خالــی از ســکنه
شــدن و غریبهنشــینی رفتــه اســت.
نظــر بــه اهمیــت ایــن محلــه تاریخــی و خواســت
اهالــی محــل ،ســازمان بازآفرینــی شــهری
شــهرداری میبــد قصــد انجــام یــک ســری
فعالیتهــا در راســتای ارتقــاء و خواناســازی
عناصــر شــاخص محلــه را نمــود کــه در ســال
گذشــته قســمتی از پوش ـشهای از دســت رفتــه
بــازار را احیــاء کــرد .پــس از وقفـهای چنــد ماهــه
بازســازی دروازه شــمس آبــاد(دروازه بــازار) در
دســتور کار قــرار گرفــت تــا ایــن امــر موجــب
دلگرمــی و ایجــاد دوســتی بین مــردم و مســئولین
و زمینــهای بــرای ادامــه احیــای محلــه شــود.
پیگیریهانشــان میدهــد بــرای شــروع ابتــدا
بــه کمــک اهالــی محــل و طــی مراحــل متعــدد
و هماهنگیهــای بســیاری کــه حــدودا یــک
ســال بــه طــول انجامیــد ،تخریــب حمــام عمومی
متروکــه ســاخته شــده در محــل و احــداث بــرج
و دروازه در دســتور کار متولیــان امــر قــرار گرفتــه
اســت.
در ادامــه و پــس از آمــاده ســازی زیرســاخت اجرا
و بازســازی ایــن بــرج و دروازه شــهرداری میبــد
اقــدام بــه تهیــه طــرح اجرایــی توســط مشــاور
نمــوده اســت کــه منبــع و اســاس اصلــی تهیــه
طــرح وجــود عناصــر موجــود ماننــد قســمتی از
باقیمانــده بــرج غربــی و قســمتهای باقیمانــده
حصــار شــهر در شــرق و غــرب ایــن دروازه و
اطالعــات کارشناســان بومــی منطقــه و همچنیــن
از همــه مهمتــر اطالعــات ارزشــمند شــفاهی کــه
بــر گرفتــه از دانــش بومــی اســتادکاران کهنــی
جــون اســتاد رضــا امامــی و باشــندگان قدیمــی
اطــراف بــرج و دروازه کــه قبــل از تخریــب تمــام
جزئیــات آن را دیــده و بــه یــاد داشــتند و دارنــد

اشــخاصی چــون مرحــوم دکتــر آقایــی و آقــای
فخارچــی از معتمدیــن محلــه و ..میباشــد.
گویــا پــس از تهیــه طــرح توســط مشــاور
شــهرداری ،آن را در شــورای فنی اداره کل میراث
فرهنگــی یــزد بــه تائیــد رســاندهاند و ســپس
عملیــات اجــرای بازســازی دروازه و قســمتی از
حصــار جنوبــی شــهر توســط پیمانــکار ذیصــاح
شــروع شــد امــا پــس از چنــدی شــاهد توقــف
عملیــات اجرایــی شــدیم.
امــا شــهردار میبــد در ایــن بــاره بــه نارینخبــر
گفــت :پــروژه دروازه جنوبــی میبــد بــا تأییــد و
نظــارت میــراث فرهنگــی بــوده و تعطیلــی آن بــه
واســطه برخــی شــیطنتها و ارســال گــزارش
ناصحیــح بــه تهــران بــوده اســت.
علیرضــا نقــوی -شــهردار میبــد -در گفتوگــو
بــا خبرنــگار ناریــن اظهــار داشــت :طــرح
بازســازی و مرمــت دروازه ورودی جنوبــی میبــد
در شــورای فنــی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد و
بــا حضــور مدیــرکل و کارشناســان ،اســاتید و
صاحبنظــران مــورد تأییــد گرفتــه اســت و بــر
اســاس شــواهد و اســناد تاریخــی و مشــاوره
افــرادی نظیــر اســتاد ســیدعبدالعظیم پویــا در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
وی افــزود :ایــن طــرح بــا تصویــب اداره کل
میــراث و بــا نظــارت میــراث در حــال انجــام
بــود کــه بــه واســطه برخــی شــیطنتها و ارســال
گــزارش ناصحیــح بــه تهــران و بــا دســتور معاون
وزیــر ویــراث فرهنگــی تعطیــل شــده اســت.
شــهردار میبــد ضمــن تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه
ایــن اقــدام بیشــتر شــیطنت بــوده تــا دلســوزی،
بیــان داشــت :پیگیــری الزم جهــت دعــوت و
آقــای طالبیــان -معــاون وزیــر میــراث فرهنگــی-
بــه شهرســتان میبــد و نظــارت میدانــی جهــت
تکمیــل پــروژه انجــام گرفتــه اســت ولــی تــا
امــروز موفــق بــه حضــور ایشــان در شهرســتان
نشــد هایم.
نقــوی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه شــاهد یــک
بــام و دو هــوا در مجموعــه میــراث فرهنگــی
هســتیم ،خاطرنشــان کــرد :شــهرداری میبــد طــی

ماههــای گذشــته بیشــترین همــکاری
و همراهــی بــا میــراث فرهنگــی
داشــته اســت و بازدیدهــای مشــترک
و تشــکیل کمیتههــا و ارائــه طــرح در
برنامــه اســت؛ در شــورای فنــی میراث
هــم افــراد علمــی و صاحبنظــر
حضــور دارنــد ،امــا فعــا بــرای
اثبــات حســن نیــت ،ایــن پــروژه را
متوقــف کردهایــم.
شــهردار میبــد در پایــان اضافــه کــرد:
امیدواریــم بــا قولــی کــه از ســوی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری اســتان داده شــده ،در مــاه
جــاری شــاهد حضــور معــاون محتــرم وزیــر در
شهرســتان میبــد و تعییــن تکلیــف ایــن موضــوع
باشــیم.
یکــی از دس ـتاندرکاران پــروژه نیــز در رابطــه بــا
تعطیلــی پــروژه دروازه جنوبــی میبــد بــه نارینخبــر
گفــت :متاســفانه بعــد از شــروع کار بــه علــت
ناآگاهــی بعضی از مســئولین شــهر کــه در راس آنها
مدیریــت پایــگاه پژوهشــی شــهر میبــد میباشــد
نســبت بــه رونــد کار و کارشــکنیهای ایشــان و
گزارشــات غلــط و خــاف واقــع ایشــان کــه بــه
تهــران ارســال میگردیــد کــه نشــان دهنــده عــدم
مســلط مشــارالیه بــه مســائل فنــی اســت ،باعــث
حساســیت زیــاد و بــی دلیــل همــه نســبت بــه
ایــن پــروژه گردیــد و همیــن امــر موجــب تعطیلــی
پــروژه و نیمــه تمــام مانــدن آن شــد.
متأســفانه ایــن رونــد در بســیاری از پروژههــای
دیگــر شــهر در بافــت قدیــم نیــز بــه چشــم
میخــورد و بررســیها حکایــت از آن دارد
مرکــزی کــه خــود بایــد از نظــر فنــی و مدیریتــی
باعــث تســهیل در امــور ایــن چنینــی شــود کــه
موجــب رونــق و آبادانــی بافــت تاریخــی باشــد،
برعکــس عمــل نمــوده و باعــث دلزدگــی مــردم
محــات و مســئولین از فعالیــت در ایــن حــوزه
شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در شــهرهای همجــوار
شــهرداری در حــوزه میــراث فرهنگــی بســیار
فعالیــت موثرتــری در حال انجام اســت و مســئوالن
مربوطــه بیــش از  ۹۰درصــد بافــت تاریخــی را
ســاماندهی و احیــاء نمــوده و اداره میــراث فرهنگی
نیــز بــه صــورت کامــل بــا شــهرداری همســو بــوده
و باعــث تســریع و تســهیل در امــر مرمــت و احیــاء
بافــت توســط شــهرداری مــی شــود.
بــا ایــن تفســیر جــای تامــل دارد کــه شــهر میبــد با
ایــن پیشــینه تاریخــی چــرا وضعیــت بافتهــای
تاریخــی آن اینگونــه نابســامان اســت؟ نقشآفرینــی
ادارات و نهادهــای متولــی تــا چــه انــدازه در ایــن
رابطــه موثــر اســت و اینکــه آیــا میــراث فرهنگــی
میبــد و پایــگاه پژوهشــی بیشــتر بــرای ســاکنان
بافــت تاریخــی یــار هســتند یــا بــار؟
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برابــر رأی شــماره  1399/3400مــورخ 1399/9/4هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان میبــد تصــرف مالکانــه
و بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای رئ ــوف کریمبیک ــی فیروزآب ــادی ب ــه ش ــماره شناس ــنامه  166میب ــد فرزن ــد محمدعل ــی در شش ــدانگ خان ــه مس ــکونی ب ــه مس ــاحت  353مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  9609واق ــع در
بخ ــش  23ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از ورث ــه زین ــل عظیم ــی بدرآب ــادی میباش ــد .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم در دو نوب ــت آگه ــی م ــی ش ــود درصورت ــی ک ــه اش ــخاص
ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته باش ــند م ــی توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید ظ ــرف م ــدت ی ــک
م ــاه از تاری ــخ اعت ــراض دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مرج ــع قضای ــی تقدی ــم نماین ــد .بدیه ــی اس ــت درص ــورت انقض ــاء م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
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براب ــر رأی ش ــماره  1399/3444م ــورخ 1399/9/15هی ــأت اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف
مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای س ــیدضیاء یحییزادهفیروزآب ــادی فرزن ــد سیدحس ــین ب ــه ش ــماره شناس ــنامه  2838و ک ــد مل ــی  4489338848ص ــادره از میب ــد در ی ــک س ــهم مش ــاع از چه ــار س ــهم
شش ــدانگ خان ــه مس ــکونی ب ــه مس ــاحت  247/20مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  3613واق ــع در رفی ــع آب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  23ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت رس ــمی
و ع ــادی از ورث ــه عل ــی دهقان ــی فیروزآب ــادی میباش ــد .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم در دو نوب ــت آگه ــی م ــی ش ــود درصورت ــی ک ــه اش ــخاص ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته باش ــند
م ــی توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ اعت ــراض دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مرج ــع قضای ــی
تقدی ــم نماین ــد .بدیه ــی اس ــت درص ــورت انقض ــاء م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
 - 314رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -علی محمد زارعدهآبادی
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/9/25 :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1399/9/22 -2004455آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب ــر رأی ش ــماره  1399/3461م ــورخ 1399/9/18هی ــأت اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف
مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی موسس ــه عامالمنفع ــه اندیش ــه روش ــن ندوش ــن ب ــه شناس ــه مل ــی  14004717680در شش ــدانگ خان ــه و ب ــاغ ب ــه مس ــاحت  9625مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  3315اصل ــی واق ــع در
ندوش ــن میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  18ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از وراث عبدالرض ــا جالل ــی میباش ــد .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم در دو نوب ــت آگه ــی م ــی
ش ــود درصورت ــی ک ــه اش ــخاص ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته باش ــند م ــی توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از
اخ ــذ رس ــید ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ اعت ــراض دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مرج ــع قضای ــی تقدی ــم نماین ــد .بدیه ــی اس ــت درص ــورت انقض ــاء م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات
س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
 - 325رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -علی محمد زارعدهآبادی
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/9/25 :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1399/9/25 -2004553آگهی موضوع ماده  3قانون و  13ماده آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 -1براب ــر رأی ش ــماره  1399/3533م ــورخ 1399/9/22هی ــأت اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف
مالکان ــه و بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای کم ــال حی ــدری بفروئ ــی فرزن ــد میرزامحمدتق ــی ب ــه ش ــماره شناس ــنامه  32و ک ــد مل ــی  4489857853ص ــادره از میب ــد در شش ــدانگ خان ــه ب ــه مس ــاحت  244/80مترمرب ــع
مف ــروز از پ ــاک  4976اصل ــی واق ــع در بفروئی ــه میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  22ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از غالمرض ــا و همای ــون موت ــاب میباش ــد -2 .براب ــر
رأی ش ــماره  1399/3539م ــورخ 1399/9/22هی ــأت اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه
و بالمع ــارض متقاض ــی آق ــای علیرض ــا دهقان ــی فیروزآب ــادی فرزن ــد مرتض ــی ب ــه ش ــماره شناس ــنامه  0و ک ــد مل ــی  4480142363ص ــادره از میب ــد در شش ــدانگ خان ــه نیم ــه س ــاز ب ــه مس ــاحت  141/75مترمرب ــع
مف ــروز از پ ــاک  2739اصل ــی واق ــع در حس ــن آب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  21ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی از حس ــین ی ــزدی میباش ــد -3 .براب ــر رأی ش ــماره
 1399/3587م ــورخ 1399/9/24هی ــأت اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف مالکان ــه و بالمع ــارض
متقاض ــی آق ــای محس ــن خن ــدان مهرج ــردی فرزن ــد محم ــد ب ــه ش ــماره شناس ــنامه  78و ک ــد مل ــی  4489747462در س ــه دان ــگ مش ــاع از شش ــدانگ خان ــه نیم ــه س ــاز ب ــه مس ــاحت  298/90مترمرب ــع مف ــروز از
پــاک  1041اصلــی واقــع در محمودآبــاد میبــد حــوزه ثبــت ملــک میبــد بخــش  22یــزد بــه موجــب رأی مذکــور خریــداری بــه صــورت عــادی مــع الواســطه از غالمحســین زارعــی محمودآبــادی میباشــد.
 -4براب ــر رأی ش ــماره  1399/3589م ــورخ 1399/9/24هی ــأت اول موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمانهای فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی شهرس ــتان میب ــد تص ــرف
مالکان ــه و بالمع ــارض متقاضی ــه خان ــم فاطم ــه ش ــاه محم ــدی مهرج ــردی فرزن ــد رحم ــت ال ــه ب ــه ش ــماره شناس ــنامه  26میب ــد و ک ــد مل ــی  4489962738در س ــه دان ــگ مش ــاع از شش ــدانگ خان ــه نیم ــه س ــاز
ب ــه مس ــاحت  298/90مترمرب ــع مف ــروز از پ ــاک  1041اصل ــی واق ــع در محمودآب ــاد میب ــد ح ــوزه ثب ــت مل ــک میب ــد بخ ــش  22ی ــزد ب ــه موج ــب رأی مذک ــور خری ــداری ب ــه ص ــورت ع ــادی م ــع الواس ــطه از
غالمحس ــین زارع ــی محمودآب ــادی میباش ــد .ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم در دو نوب ــت آگه ــی م ــی ش ــود درصورت ــی ک ــه اش ــخاص ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته باش ــند م ــی توانن ــد
از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن آگه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ اعت ــراض دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مرج ــع قضای ــی تقدی ــم
نماین ــد .بدیه ــی اس ــت درص ــورت انقض ــاء م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد.
 - 331رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد  -علی محمد زارعدهآبادی
تاریخ انتشار نوبت دوم1399/10/10 :
تاریخ انتشار نوبت اول1399/9/25 :

 ...ادامه از صفحه یک
توهــم ســوم :تــه دل بعضــی از دوســتانمان هــم ایــن
اســت کــه احتمــاال هرچــه رهبــر انقــاب تــاش کنند
بــرای افزایــش مشــارکت بــه دلیــل ناکارآمــدی دولت
و مســئله کرونــا مشــارکت چنــدان افزایــش پیــدا
نمیکنــد .خــب مشــارکت پایین یعنــی حضــور افرادی
کــه بــه انقــاب اســامی پایبنــدی بیشــتری دارنــد و
ایــن پیــروزی جریــان انقالبــی را تضمیــن میکنــد.
یــک خبــر بگویــم و بعــد تحلیــل را جلــو ببــرم .طبــق
نظرســنجیهای فعلــی میزان مشــارکت بســیار باالتر از
آن چیــزی اســت کــه تصــورش را بکنیــم .روز بــه روز
نــرخ مشــارکت در انتخابــات هــم افزایــش مییابــد.
بــه نظــرم بــد نیســت ایــن نکتــه را هــم یــادآوری کنــم
کــه همیــن خــود شــما (یعنــی بچههــای انقالبــی) در
ایــام نزدیــک بــه انتخابــات بیشــترین تــاش را بــرای
افزایــش مشــارکت انجــام خواهیــد داد .بــه طنــز هــم
شــده بایــد بگویــم ایــن فعالیتهــای خودتــان هــم
احتمــاال بــی تاثیــر نخواهــد بــود .در مجمــوع خواســتم
ایــن تضمیــن توهمــی و ذهنــی را هــم پــاک کنــم.
توهــم چهــارم :بایــد بــه دوســتان بگویــم ایــن نوبــت
فــرق میکنــد .نــه! خیــال نکنیــد مثــل قبــل فــرق
میکنــد .واقعــا فــرق میکنــد .ایــن بــار بعیــد اســت
جریــان غــرب گــرا انتخابــات را تحریــم کنــد .احتماال
مثــل معــدود ادوار انتخابــات آنچــه از بــی بــی ســی و
رســانههای ضدانقــاب خواهیــم شــنید ایــن خواهــد
بــود کــه آقــا چــه نشســته ایــد کــه تندروهــا در حــال
فتــح کشــورند ،برویــد بــه فالنــی رای بدهیــد .ایــن
توهــم را هــم از ذهنتــان پــاک کنیــد .جریــان غــرب
گــرا بــه میزانــی در ایــن  ۸ســال کار را پیــش بــرده
اســت کــه بعیــد اســت بیخیــال ضربــه نهایــی شــود.
ایــن بــار جریــان غــرب گــرا بــه دنبــال آن اســت کــه
کار را یکســره کنــد.
یــک نکتــه پایانــی هــم بایــد اضافــه کــرد .کشــور بــه
شــدت دچــار مشــکل اســت .کار راحــت نیســت .هــم
تحریــم داریــم هــم ناکارآمــدی دولــت فعلــی .مــردم
هــم تحــت فشــار ســنگین روانــی هســتند .کرونــا هــم
روی اعصــاب ملــت راه م ـیرود .ترورهــای بزدالنــه
دانشــمندان هســتهای هــم از یــک ســو وارد محاســبات
ذهنــی مــردم میشــود .دشــمن تــاش دارد در کنــار
خدشــه دار شــدن ســامت جامعــه ،امنیــت کشــور
را هــم متالطــم نشــان دهــد .همــه اینهــا مــردم را
فرســوده میکنــد .در چنیــن شــرایطی بایــد رئیــس
جمهــوری انتخــاب شــود کــه بتواند اوضــاع را ســامان
دهــد .ایــن رئیــس جمهــور اوال به قــدری بایــد توانمند
باشــد کــه قــدرت بلنــد کــردن کشــور را داشــته باشــد
و از ســوی دیگــر بایــد بتوانــد بــا چنیــن مردمــی حرف
بزنــد و اعتمادشــان را جلــب کنــد .حواســمان بایــد
جمــع باشــد ،شــرایط ایــن انتخابــات ســخت اســت.
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جعفــری بــا بیــان اینکــه بعــد از شــهادت ســردار
ســلیمانی تعــداد زیــادی پســت و اســتوری در
اینســتاگرام منتشــر شــد امــا توســط همین شــبکه پاک
شــد ،اظهــار کــرد :ایــن موضــوع را همــه فهمیدنــد
کــه گرداننــدگان ایــن شــبکههای مجــازی بــه نوعــی
از عکسهــا و پوســتر ســردار هــم میترســیدند
ایــن نشــان م ـیداد کــه ســعی در حــذف او از رســانه
داشــتند ایــن در حالــی اســت کــه آنهــا بــه آزادی بیــان
معتقدنــد .مــا هــم فیلمــی در همیــن رابطــه ســاختیم ،بــا
افــراد مختلفــی که پسـتهای آنها توســط اینســتاگرام
پــاک شــده بــود ،صحبــت کردیــم و بــه شــخصیت
ســردار هــم پرداختیــم .پسـتها و اســتوری هــر کــدام
پرچمــی در فضــای مجــازی بودنــد.
ایــن کارگــردان گفــت :مــا در اســتفاده و بــه دســت
گرفتــن فضــای مجــازی ضعفهایــی داریــم و هنــوز
نمیتوانیــم حتــی در داخــل کشــور حــرف خودمــان
را درســت بیــان کنیــم .مستندســازان میتوانســتند بــه
جبهــه مقاومــت و جنــگ ســوریه بپردازنــد هرچنــد
آثــاری در ایــن حــوزه ســاخته شــده امــا بــه قــدرت
آثــار غربیهــا نبــوده اســت .بــه هــر حــال خیلــی از
افــراد در ایــران تحــت تاثیــر فضــای رســانهای غــرب
قــرار گرفتهانــد حتــی بــی بــی ســی و ..مســتندهایی بــه
همیــن منظــور ســاخت تــا افــکار را از جبهــه مقاومــت
منحــرف کنــد امــا مــا در آن انــدازه کار نکردیــم بــه
هــر حــال آنهــا در بحــث رســانه و تولیــد محتــوا در
ســینما و مســتند قــوی هســتند و برخــی تحــت تاثیــر
آنهــا قــرار میگیرنــد بنابرایــن ناخــودآگاه دو قطبــی
ایجــاد میشــود کــه مضــر اســت.
وی در پایــان گفــت :ناگفتههــای زیــادی دربــاره حاج
قاســم وجــود دارد کــه میشــود آنهــا را بــه تصویــر
کشــید ســردار خدمــات و فعالیتهــای زیــادی داشــته
کــه میشــود مســتندهای زیــادی ســاخت ضمــن
اینکــه راشهــای زیــادی دربــاره او تهیــه شــده کــه
دســت ســپاه اســت و نمیشــود بــه راحتــی بــه آنهــا
دسترســی پیــدا کــرد چــون در آن فیلمهــا افــرادی
هســتند کــه نبایــد چهــره آنهــا دیــده شــود بنابــر ایــن
مستندســازان بایــد بــه ایــن ســمت بیاینــد و نهادهــای
مربوطــه کــه اطالعــات و آرشــیوی دارنــد در اختیــار
مستندســازان قــرار دهنــد.
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فرماندهی «سردار» در میدان «جنگ روایت»/ژنرالی که رسانه را میشناخت
«جنــگ روایتهــا»؛ ایــن یکــی از کلیدیترین
توصیفــات از فضــای رســانهای حاکم بــر دوران
معاصــر اســت .توصیفــی دقیــق از رویارویــی و
تقابــل هــر آن چیــزی کــه فراتــر از «واقعیــت»
از ســوی بازیگــران میــدان «روایــت» میشــود.
«راهبــرد» یــا همــان «اســتراتژی» را بــه زبــان
ســاده میتــوان «نقشــه راهــی» بــرای عبــور
از ایــن میــدان جنــگ ،بــا حداقــل هزینــه و
بیشــترین دســتاورد تعریــف کــرد .کارکــرد
اصلــی «ســینمای اســتراتژیک» بــا چنیــن
پیشفرضــی «روایتســازی» اســت .کارکــردی
کــه مــروری کوتــاه بــر تاریــخ ســینمای جهــان،
بــه وضــوح نشــان میدهــد ،تــا چــه انــدازه مورد
بهرهبــرداری ســرمایهداران و ســکانداران ایــن
«هنر-صنعــت» بــوده اســت.
اهمیــت ســینمای اســتراتژیک و بهرهگیــری از
ظرفیــت ایــن «هنر-رســانه» بــرای نقشآفرینــی
و اثرگــذاری در میــدان «جنــگ روایتهــا» امــا
سالهاســت کــه در ایــران مــورد غفلــت قــرار
گرفتــه اســت.
ســردار شــهید حاجقاســم ســلیمانی کــه از
چهرههــای اثرگــذار در میــدان رویارویــی
مســتقیم بــا دشــمن بــود ،بهرغــم رســانهگریزی
و اجتنــاب از حضــور پرتکــرار در برابــر
دوربینهــا خبــری و غیرخبــری ،در مختصــات
فکــری خــود همــواره نیمنگاهــی بــه ظرفیــت
رســانه و بهخصــوص اهمیــت «روایتســازی»
در قالبهایــی چــون «ســینمای مســتند»
داشــت .تجربــه رویارویــی مســتقیم گروهــی
از مستندســازان فعــال در حــوزه مقاومــت و
نیــز خاطــرات بــه یــادگار مانــده از ایــن ســردار
شــهید ،گواهــی اســت بــر ایــن مدعــا.
ســردار ســلیمانی کــه در ویتریــن ســینمای
داســتانی هــم تولیــدات اســتراتژیک همچــون
«بادیــگارد»« ،بهوقــت شــام» و «بیســت و ســه
نفــر» را تکریــم و پشــتیبانی میکــرد ،در حــوزه
ســینمای مســتند نگاهــی پدرانــه بــه فعــاالن
حاضــر در میــدان داشــت و از همیــن منظــر
ثبــت تجربههــا و روایتهــای مستندســازان
ایــن حــوزه میتوانــد حکــم نقش ـهراهی بــرای
احیــای ایــن ظرفیــت و توجــه ویژهتــر بــه آن در
ســینمای ایــران باشــد.
آنچــه در ایــن گــزارش میخوانیــد روایــت
دو مستندســاز از تجربــه حضــور در میــدان
مقاومــت و خاطــرات آنهــا از مواجهــه ســردار
ســلیمانی بــا فعــاالن ایــن حــوزه اســت و روایت
ســوم از آن مستندســازی اســت کــه بــا تمرکــز
بــر بازتابهــای مجــازی شــهادت حــاج قاســم،
مســتند «پرچمهــای مجــازی» را بــه جشــنواره
«ســینماحقیقت» امســال رســاند تــا ســهمی
در ثبــت یــک روایــت تأثیرگــذار در میــدان
«جنــگ روایتهــا» داشــته باشــد.
گفتگــوی خبرگــزاری مهــر بــا ایــن ســه
مستندســاز را در ادامــه میخوانیــد.

منطقــه .البتــه بعــد از شــهادت حــاج قاســم
دو قطبــیای ایجــاد شــد و عــدهای نظــرات
مخالــف داشــتند ،ولــی ســوال مــن ایــن اســت
بــا کســی کــه اســلحه روی مــردم میکشــد
چــه بایــد کــرد؟ بدیهیتریــن پاســخ ایــن اســت
کــه بایــد او را از میــان بــرد تــا مــردم در امنیــت
باشــند .مــا گوشــه کوچکــی از فعالیتهــای
عــدهای جانــی در حادثــه مجلــس و رژه اهــواز
را دیدیــم و متوجــه شــدیم کــه آنهــا کاری
ندارنــد کــه چــه کســی در مقابلشــان قــرار دارد
و همــه را میکشــند ،بایــد بــا آنهــا چــه کــرد؟
بایــد آنهــا را از میــان بــرد .اگــر مــا رســانهایها
ماجــرا را بــرای مــردم درســت تبییــن کنیــم ایــن
دو قطبیهــا ایجــاد نمیشــود ایــن در حالــی
اســت کــه هنــوز ماجــرای ســوریه بــرای مــردم
تبییــن نشــده اســت .هنــوز ،مــردم نمیداننــد
نیروهــای مــا چــرا در ســوریه هســتند ،چــرا
بــه لبنــان کمــک میکنیــم .ایــن کار وظیفــه
ماســت کــه رســانه در دســت داریــم ،میتوانیــم
تحقیــق کنیــم و مــردم را بیشــتر آگاه کنیــم.
هنــوز بعــد از  ۸ســال ماجــرای ســوریه ،عــراق،
لبنــان و ...را درســت تبییــن نکردیــم .اگــر همــه
چیــز درســت بیــان شــود ایــن دو قطبــی دیگــر
ایجــاد نمیشــود.
گزینشی که نشان از سواد رسانهای
سردار داشت
احمــد عبدالرحیمــی کــه ایــن روزها در ســوریه
مشــغول ســاخت مســتند-پرتره ســردار شــهید
اصغــر پاشــاپور و مســتند-پرتره شــهید حــاج
محمــد پورهنــگ اســت در گفتگویــی مجازی
بــا خبرنــگار مهــر تاکیــد کــرد کــه ســردار
ســلیمانی رســانه گریــز نبــوده بلکــه دقتــی تــام
و تمــام در گزینــش رســانههای معتمــد داشــت
کــه نشــان از ســواد رســانهای او داشــت.
ایــن مستندســاز در تشــریح ایــن موضــوع
بیــان کــرد :حــاج قاســم بــه هیــچ وجــه
رســانهگریز نبــود .،البتــه او بــه طــور طبیعــی و
در اغلــب مــوارد غیرقابــل دســترس بــود .برخی
فیلمبــرداران و خبرنــگاران بــه روالــی کــه از
آقایــان و مســئوالنی نظــام خبــر تهیــه میکننــد
نمیتوانســتند از حــاج قاســم گزارشــی بگیرنــد
چــون او مالحظــات امنیتی داشــت امــا این دلیل
نمیشــود بگوییــم او رســانه گریــز بــود بلکــه
شــناختش بــه قــدری بــود کــه از ایــن ســاح
رســانه بــه جــا اســتفاده و بهرهگیــری میکــرد
حتــی بیــش از هــر شــخصیتی در ســطوح بــاالی
نظــام و بســیاری از مدیــران رســانه ،ســواد
رســانهای و فهــم از رســانه داشــت .مــن خاطــرم
هســت در ســال نــود و پنــج وقتــی حلــب آزاد
شــده بــود مــن مشــغول ســاخت مســتندی بــا
موضــوع آزادســازی حلــب بــودم .حــاج قاســم
جلســهای در جنــوب حلــب داشــت.
عبدالرحیمــی ادامــه داد :مــن بــرای ضبــط برنامه
بــه آجــا رفتــه بــودم یــادم اســت کــه اولیــن

برخــوردی کــه حــاج قاســم بــا مــن داشــت ایــن
بــود کــه از مــن ســوال کــرد در حــال حاضــر
در منطقــه چــه کاری انجــام میدهــم مــن
توضیــح دادم کــه در حــال ســاخت مســتند
هســتم .حــاج قاســم بــه شــدت از اینکــه مــا از
حادثــهای کــه در آن روزهــا اتفــاق میافتــاد،
مســتندی میســاختیم بســیار خوشــحال شــد ،ما
را تشــویق کــرد و نــکات ریــز جذابــی را بــه من
گفــت .در ابتــدا تصــور میکــردم صحبتهــای
او ،تذکــرات محتوایــی و موضوعــی اســت امــا
بعــد کــه حرفهایــش را مــرور کــردم ،دیــدم
یــک نــگاه فنــی دقیــق بــه کار مستندســازی
دارد .حتــی یــادم اســت در مــورد اســم مســتند
ســوال پرســید کــه مــن گفتــم تــازه ضبــط کار
را شــروع کــردهام و اســم خاصــی را انتخــاب
نکــردهام کــه خــاج قاســم پیشــنهاد داد از لغــات
عربــی انقــاض حلــب (فتــح حلــب) اســتفاده
کنیــد کــه مــن بعدهــا آن اســم را روی مســتند
گذاشــتم کــه ایــن نشــان مـیداد کــه ایشــان بــه
شــدت بــه انــواع و اقســام ابزارهــای رســانهای و
بحــث مســتند اهتمــام دارد.
وی ادامــه داد :یــادم اســت در عملیــات
آزادســازی بوکمــال از جنــوب شــرق منطقــه
بچههــای حیدریــون یــک عملیــات ســخت
و پیچیــده را انجــام دادنــد و مــا در آن محــور
مشــغول کار تصویربــرداری بودیــم وقتــی آن
عملیــات بــا پیــروزی جبهــه مقاومــت بــه پایــان
رســید مــا خدمــت حــاج قاســم رســیدیم.
فرمانــده آن محــور مــا را بــه حــاج قاســم
نشــان داد و گفــت ایــن افــراد همــراه بچههــای
خطشــکن رفتــه بودنــد و بــی احتیاطــی کــرده
بودنــد .ایــن فرمانــده میگفــت نبایــد بــا خــط
شــکنها میرفتیــم چــون خطــرات زیــادی
داشــت البتــه مــا هــم ســاح دســتمان نبــود بلکه
دوربیــن دســتمان بــود کــه اســنادی در آن ضبط
شــده بــود و نیــاز بــه مراقبــت داشــت .از ســوی
دیگــر بــه طــور کلــی در آن میــدان مــا عنصری
بودیــم کــه نیــاز بــه مراقبــت داشــتیم آن فرمانده
بــه حــاج قاســم گفــت بــه ایــن افــراد تذکــر
بدهیــد کــه دیگــر ایــن کار را نکننــد امــا حــاج
قاســم بــدون اینکــه تعللــی کنــد ،گفــت هــر
کســی بایــد کار خــود را انجــام بدهــد و ایــن
افــراد هــم کار خــود را انجــام میدهنــد حتــی
یــادم اســت وقتــی آن فرمانــده ایــن نــکات را
میگفــت مــن لحظــهای ترســیدم کــه نکنــد
ســردار ناراحــت شــود چــون روحیــه مــا هــم
بــه هــم میریخــت ولــی ســردار از مــا حمایــت
کــرد و بــه آن فرمانــده بــا ســابقه متذکــر شــد
کــه هرکســی کار خــودش را بایــد انجــام بدهد.
ایــن برخــورد بــرای مــن جالــب بــود بــه طــوری
کــه ایــن نکتــه را بــه بچههایــی کــه در آنجــا
کار رســانهای میکردنــد بازگــو کــردم تــا
اهمیــت کار خــود را بداننــد
عبدالرحیمــی بیــان کــرد :حــاج قاســم بــا
دوربینــی کــه نمیشــناخت و فیلمبــرداری

حاج قاسم گفت؛ میخواهید من را
خراب کنید؟
وی ادامــه داد :یکــی از ابعــاد برجســته روحــی
و اخالقــی حــاج قاســم تواضــع محــض او بــود،
ســردار از هــر آنچــه کــه او را در محــور قــرار
مـیداد ،دوری میکــرد از همیــن بــاب از فیلــم
و انتشــار عکــس هــم جلوگیــری میکــرد.
یــادم اســت وقتــی بوکمــال آزاد شــد و او
پایــان داعــش را اعــام کــرد ،گفــت جشــنی
در میــدان ایــن منطقــه برگــزار شــود و نیروهــا
و شــبکهها و خبرگزاریهــای معتبــر بیاینــد در
ادامــه مــن هــر چــه نــگاه کــردم دیــدم فرمانــده
کل جبهــه مقاومــت کــه از ســه مــاه قبــل گفتــه
بــود پایــان داعــش را بــه زودی اعــام میکنیــم
خــودش در میــدان حضــور نــدارد .بــه ســرعت
بــه مقــر او رفتــم و دیــدم تنهــا قــدم میزنــد بــه
او توضیــح دادم همــه چیــز آمــاده اســت و تنهــا
حضــور شــما الزم اســت ،اگــر مصاحبـهای هــم
کنیــد خــوب اســت کــه او گفت نــه و ایــن کار
را بــه بچههــا واگــذار کنیــد.
عبدالرحیمــی ادامــه داد :مــن اصــرار کــردم امــا
حــاج قاســم یــک چهــره جدیتــر گرفــت و
گفــت میخواهیــد مــن را خــراب کنیــد؟ ایــن
موضــوع عجیــب بــود چــون همیشــه بــه شــدت
مراقــب رفتــار و حــال معنــوی خــودش بــود
دیگــر اصــرار نکــردم امــا گفتــم چنیــن قصــدی
نــدارم امــا دوبــار حــرف خــود را تکــرار کــرد
ایــن موضــوع نشــان مـیداد کــه تصمیــم گرفته
در آن فضــا حاضــر نشــود او همــان حــاج
قاســمی بــود کــه وقتــی روســتای کوچکــی
را فتــح میکردیــم حضــور پیــدا و از بچههــا
تشــکر میکــرد ولــی وقتــی دیــد دیگــر آخــر
قصــه اســت خــود را شکســت و بــه میــان آن
جمــع نیامــد یعنــی در عیــن حــال کــه رســانه و
رفتــار رســانهای را میشــناخت یــک مراتبــی را
رعایــت میکــرد کــه ایــن امــر از کمتــر کســی
دیــده میشــود.
ایــن مستندســاز بــا اشــاره بــه تاکیــد او بر ســینما
و مســتند بیــان کــرد :ســردار ســلیمانی نــه فقــط
ســینما را بلکــه اصــل رســانه را یــک ابــزار

برای کارهای خود تبلیغ نمیکرد اما...
حســن جعفــری کارگــردان مســتند «پرچمهــای
مجــازی» اســت؛ مســتندی بــا موضــوع
واکنشهــای مجــازی بــه خبــر شــهادت ســردار
ســلیمانی و پیــرو آن ممانعــت شــبکههای
اجتماعــی خارجــی ماننــد اینســتاگرام از
فراگیــری واکنشهــا .ایــن مســتند در جشــنواره
ســینماحقیقت امســال رونمایــی شــد.
ایــن کارگــردان در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر
گفــت :حــاج قاســم بــرای انجــام کارهــای خود
هیچوقــت تبلیــغ نمیکــرد و خدمــات خــود را
در خفــا ارایــه مـیداد .خیلــی از خدمات ایشــان
حــاال نــه بلکــه ســالها بعــد مشــخص میشــود.
حــاج قاســم از پشــت صحنــه چنــد فیلــم و
مســتند بازدیــد کــرد و ایــن نشــان میدهــد کــه
او بــه رســانه در جبهــه مقاومــت اهمیت مـیداد.
او هرچنــد در جنــگ ســخت حضــور داشــت
ولــی بــه جنــگ نــرم هــم اهمیــت مــیداد و
جبهــه رســانه را تقویــت میکــرد.
وی ادامــه داد :همانطــور کــه حضــرت آقــا
در ســالهای اخیــر بــه ظرفیتهــای فضــای
مجــازی اشــاره کردنــد مــا میبینیــم چقــدر
فعالیــت جبهــه مقاومــت در فضــای توییتــر و
اینســتاگرام زیــاد شــده و ایــن حیرتانگیــز
ایــن اســت کــه محصــوالت خوبــی ارایــه
میدهنــد .مــا کمتــر توانســتهایم حــاج قاســم
را جلــوی دوربیــن ببینیــم و مستندســازان کمتــر
توانســتند او را جلــوی دوربیــن بیاورنــد و از او
مصاحبههایــی تهیــه کننــد شــاید مــا دقیقــاً از
خدمــات او خبــر نداشــته باشــیم امــا کســانی
کــه بــه او نزدیــک بودنــد میداننــد کــه او بــه
جنــگ نــرم و ســاخت فیلــم و رســانه اهمیــت
م ـیداد کــه حضــورش در پشــت صحنــه آثــار
بــه همیــن منظــور بــوده اســت.
ایــن کارگــردان بیــان کــرد :شــهادت ســردار
ســلیمانی یــک شــبه اتفــاق نیفتــاد بلکــه
رســانههای غربــی از ســالها قبــل روی او
مانــور میدادنــد امــا مــا خودمــان در داخــل
ایــران چنــدان ســردار را نمیشــناختیم مجــات
معــروف ویــک و تایمــز اولیــن بــار عکــس
ســردار را در صفحه اول گذشــتند و بســیاری از
ایرانیــان از طریــق همیــن رســانههای آمریکایــی
متوجــه شــدند کــه ژنرالــی بــه ایــن عظمــت در
حــال خدمــت به جبهــه مقاومــت اســت هرچند
همــان کار رســانههای بــه منظــور آمــاده کــردن
افــکار عمومــی بــرای تــرور بــود امــا بــه هــر
حــال رســانه در هــر نــوع خــود یعنــی فیلــم
مســتند و ...از جنگافزارهــا اهمیــت بیشــتری
دارد مــا در ایــن حــوزه دســت پاییــن داریــم در
حالــی کــه غربیهــا در شــرایط بهتــری از ایــن
نظــر قــرار دارنــد پــس مــا بایــد خودمــان را بــه
آنهــا برســانیم .ادامــه مطلــب در صفحــه 3
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روزی که حاج قاسم را در حرم دیدم
ساســان فالحفــر کارگــردان مســتند «خاطــرات
بادیــه» دربــاره لــزوم ســاخت آثــاری در حــوزه
مقاومــت و معرفــی خدمــات چهرههــای ایــن
حــوزه گفــت :در زمــان ســاخت «خاطــرات
بادیــه» یــک بــار حــاج قاســم ســلیمانی را در
ســوریه در حــرم حضــرت رقیــه (س) دیــدم،
هیچوقــت یــادم نمــیرود کــه فرمانــدهای بــا
آن عظمــت و ابهــت بــا مــا ســر یــک ســفره
غــذا خــورد و بــرای هــر کــدام از مــا لقم ـهای
گرفــت ،ایــن شــیرینترین خاطــرهای اســت
کــه از او دارم.
وی افــزود :تصاویــری کــه از حــاج قاســم در
مســتند «خاطــرات بادیــه» وجــود دارد توســط
تیــم فیلمبــرداران مــا تهیــه شــده ،واقعیــت
ایــن اســت کــه «فاطمیــون» بــرای حــاج قاســم
اهمیــت زیــادی داشــت بنابرایــن در آن زمــان او
بــه صــورت ســرزده آمــده بــود کــه بــا بچههــای
افغانســتانی دیــدار کنــد .بچههــا از ایــن دیدارهــا
یــک انــرژی مضاعــف میگرفتنــد پــس حــاج
قاســم تــاش میکــرد بــا آنهــا وقــت زیــادی
بگذرانــد ،در نقــاط حســاس کنــار آنهــا باشــد
و حتــی گاهــی مســتقیم دســتور عملیاتــی را بــه
آنهــا بدهــد .آن چنــد پالنــی کــه حــاج قاســم را
در «خاطــرات بادیــه» میبینیــم مرتبــط بــا همیــن
ماجراســت.
فالحفــر ادامــه داد :فاطمیــون یکــی از مهمتریــن

نقــش آفرینــان در پایــان دادن بــه داعــش
بودنــد و ایــن بــه خاطــر ایــن بــود کــه حــاج
قاســم بــرای فاطمیــون اهمیــت و ارزش
قائــل بــود البتــه فاطمیــون هــم دوســت
داشــتند بخشــی بزرگــی از ایــن اتفــاق مهــم
بــه دســت آنهــا رقــم بخــورد از همیــن رو
حــاج قاســم ایــن کار را بــرای آنهــا تســهیل
کــرد .میتوانیــم بگوییــم بخــش مهمــی از
ایــن اتفــاق بــه دســت فاطمیــون انجــام شــد و
ایــن بــه خاطــر محبــت زیــاد حــاج قاســم بــه
فاطمیــون بــود .االن میتوانیــم بگوییــم کــه
یکــی از بزرگتریــن یادگارهــای حاج قاســم
بــرای جبهــه مقاومــت ،فاطمیــون بودنــد.
ایــن کارگــردان گفــت :او بــه عنــوان یــک
فرمانــده رده بــاالی نظامــی بــه خوبــی متوجه
رســانه و تاثیــرات آن بــود بــه همیــن دلیــل
رســانه گریــز بــود و غایــت خــود را کــه
شــهادت بــود در گمنامــی جســتجو میکرد.
تــا جایــی کــه میشــد بــه اهالــی رســانه کــه
عملیاتهــا را پوشــش میدادنــد کمــک
میکــرد امــا بــه همــان انــدازه هــم از دیــده
شــدن دوری میکــرد بــه همیــن دلیــل اســت
کــه حداکثــر پنــج شــش ســال اســت کــه او
را بــا ایــن وســعت میشناســیم و بــا ایــن
دقــت میبینیــم.
وی افــزود :ســردار در پشــت صحنــه فیلــم
ســینمایی  ۲۳نفــر حاضــر شــد و ایــن فیلــم
را کلیــد زد .او بــه برخــی نظــر م ـیداد کــه
در ایــن موضــوع و دربــاره تحوالتــی کــه در
ســوریه رخ داده ،آثــاری را بســازید .ایــن درک
بــاال و نــگاه درســت او بــه رســانه بــود .از نــگاه
یــک آدم نظامــی ایــن رســانهگریزی زاوی ـهای
درســت اســت ،او نمیخواســت دیــده شــود
امــا کارهــای بزرگــی را انجــام داد .از یــک
جایــی بــه بعــد بــا اصــراری کــه اهالــی رســانه
داشــتند و الزم بــود جلــوی دوربیــن آمدنــد.
بــر حســب اخبــار مختلفــی کــه بــه دســتمان
میرســید متوجــه شــدیم کــه خیلی از مســتندها
را میدیــد و نظراتــش را اعــام میکــرد البتــه
نظــرات غیــر کارشناســی ارایــه نمــیداد و در
جایــی کــه تخصــص نداشــت آن را بــه اهــل
فــن میســپرد.
فالحفــر بیــان کــرد :زمانــی کــه حــاج قاســم را
دیــده بودیــم او همــان شــهرت یــک فرمانــده
بــزرگ جنگــی را داشــت و بــه همیــن دلیــل
رفتــار او برایــم عجیــب بــود .هرچنــد فعالیتهــا
و خدمــات او در ســه چهــار ســال پایانــی
عمــرش بیشــتر بــرای مــردم شــناخته شــد امــا
اگــر مــا میبینیــم حــزب اهلل لبنــان وجــود دارد،
نفــس میکشــد و بزرگتریــن مانــع بــرای رشــد
اســراییل اســت ،بــه برکــت وجــود حــاج قاســم
بــوده اســت .حــزب اهلل ســوری ،حشدالشــعبی،
فاطمیــون ،زینبیــون ،حیدریــون هــم از خدمــات
اوســت البتــه بایــد بپذیریــم کــه او خیلــی دیــر
بــه مــردم شناســانده شــد ایــن امــر دالیلــی هــم
داشــت و بــه نظــر میرســد اصـ ً
ا نبایــد زودتــر
شــناخته میشــد .ضمــن اینکــه او خــودش
هــم دوســت نداشــت دیــده شــود بلکــه بیشــتر
دوســت داشــت کار کنــد بــه نظــرم ایــن تقدیــر
خــدا بــود کــه حداقــل در ایــن ســه چهــار ســال
آخــر مــردم توانســتند حاج قاســم را بشناســند و
بــه او افتخــار کننــد تــا در چنیــن روزی تــازه مــا
بفهمیــم کــه مــا چــه کســی را از دســت دادهایم.
ایــن کارگــردان توضیــح داد :مــا رســانهایها و
مستندســازان دوســت داریــم ایــن افــراد بیشــتر
شــناخته شــوند امــا افــراد نظامــی بــه جهــت
مســایل امنیتــی و حفاظتــی بیشــتر دوســت دارند
دیــده نشــوند امــا بــه نظــرم بــه مــا و تالشهــای
مــا برمیگــردد کــه بایــد از راههــای مختلــف
ایــن کار را انجــام بدهیــم اگــر ایــن افــراد دیــده
و خدمــات آنهــا شــناخته نشــود ممکــن اســت
ضــرر بــه همــراه داشــته باشــد .شــاید اگــر حــاج
قاســم زودتــر شــناخته میشــد خیلــی اتفاقــات
بهتــری رخ م ـیداد و ایــن افتخــار ملــی زودتــر
بــرای مــا ارمغانهایــی داشــت مــا تنهــا ســه
چهــار ســال از شــناخت علنــی او لــذت بردیم و
بعــد تبدیــل بــه یــک قهرمــان شــهید شــد.
وی اظهــار کــرد :مــا دربــاره یــک قهرمــان
واقعــی صحبــت میکنیــم ،نمیخواهــم شــعار
بدهــم ولــی همیــن کــه مــا حــاال با هــم صحبت
میکنیــم ،شــاید از بــرکات و خدمــات وجــود
ایشــان باشــد نــه تنهــا مــا بلکــه مــردم تمــام

کــه بــرای او آشــنا و مــورد اعتمــاد نبــود
قطعــاً برخــورد میکــرد .خیلیهــا ایــن
برخــورد را دیــده بودنــد و ممکــن اســت
برداشتشــان ایــن باشــد کــه او بــا رســانه و
فضــای اینچنینــی مشــکل داشــت امــا قطع ـاً
ایــن نبــود او بــا کســی کــه نمیشــناخت
یــا بهتــر بگویــم بــا فیلمبــردار و دوربیــن بــه
دســتی کــه نمیشــناخت و مــورد اعتمــاد
نبــود یــا برخــورد میکــرد یــا خــودش را
از او دور میکــرد کــه طبعــاً در ایــن میــان
بحــث امنیتــی هــم مطــرح بــود امــا بحــث
مهمتــر ایــن بــود کــه ســردار رســانه را بــه
درســتی میشــناخت ،چــون میدانســت کــه
کجــا بایــد بــا چــه دوربینــی و چــه نــوع نــگاه
رســانهای مواجهــه داشــته باشــد و اص ـ ً
ا چــه
مواجهــهای داشــته باشــد.
ایــن مستندســاز ادامــه داد :یعنــی بــر اســاس
همــان ســواد رســانهای باالیــی کــه داشــت،
نــوع تصاویــری را کــه بــه عنــوان ســند از
او گرفتــه میشــد ،گزینــش میکــرد و بــه
راحتــی اجازه نمـیداد هــر فیلمبــرداری رفتار
ایشــان را بــه تصویــر بکشــد .در اغلــب ایــن
مــوارد انتخــاب بــا خــودش بــود .یــادم اســت
روزی کــه محــور مقاومــت بــه مــرز عــراق
رســید ،بیابانهــای شــرق ســوریه پاکســازی
و منجــر بــه آزادســازی ایــن منطقــه شــد او
بــه مــرز آمــد و بــه اتفــاق رزمنــدگان جبهــه
مقاومــت دو رکعــت نمــاز خوانــد .تصاویــر
او همــان موقــع دیــده شــد در آن زمــان تعدادی
دوربیــن فیلمبــرداری و عکاســی در منطقــه بود.
ســردار میخواســت چنــد کلمــهای صحبــت
کنــد ،پیــش آمــد و بــه مــن گفــت بــا کــدام
دوربیــن صحبــت کنــم و مــن هــم توضیحــات
را ارایــه دادم .او رو بــه روی همــان دوربینــی
کــه گفتــم ایســتاد و صحبــت کــرد ایــن رفتــار
یــک فرمانــده و ژنــرال نظامــی بــا آن مختصات
و آن حساســیتها بــود آن حساســیتهایی
کــه در همــان لحظــه در مــرز داشــت نشــان از
دقــت نظــر او داشــت چــون دنبــال روزنــه اصلی
فضــای رســانهای بــود و ایــن کار از ســواد باالی
رســانهای شــخصی مثــل حــاج قاســم برمیآمد.

کارآمــد بــرای پیشــبرد اهــداف جبهــه مقاومت
میدانســت و بــه شــدت حضــور دوربینهایــی
کــه در جبهــه مقاومــت در حــال ثبــت تاریــخ
شــفاهی جنــگ بودنــد ،تاکیــد داشــت و بــه
شــدت بچههــای فیلمبــردار و دوربیــن بــه
دســت را حمایــت میکــرد .او ســال  ۹۵از
نماینــدگان ســینما و مراکــز ســینمایی خواســت
کــه گروههــای رســانهای خــود را بــه ســوریه
و عــراق بفرســتند تــا محتــواا تولیــد کننــد
یعنــی مســتند و فیلــم بســازند و کارهــای کوتــاه
اثرگــذار ارایــه بدهنــد حــاج قاســم مســتقیماً بــه
خیلــی از آقایــان رســانهای پیشــنهاد و تاکیــد
کــرد و ایــن نشــان از توجــه دقیــق او بــه رســانه
داشــت .ضمــن اینکــه حــاج قاســم بهقــدری
شــبکههای ضعیــف و شــبکه قدرتمنــد
رســانهای را میشــناخت کــه گاهــی توصیــه
میکــرد بــا فــان شــبکهها کار کنیــد و بــا
فــان شــبکهها نــه.
وی در پایــان گفــت :در یک ســال گذشــته آثار
بســیار خوبــی دربــاره حــاج قاســم ســاخته شــده
و بــه مــرور زمــان ابعــاد مختلــف شــخصیت او
آشــکار میشــود .بیننــده هــم نیــاز اســت قدری
بصیــرت داشــته و مســایل را متوجــه باشــد .بایــد
عنــوان کنــم ســامتی و امنیتــی کــه در ایــران
داریــم مدیــون لحظــه بــه لحظــه رزمنــدگان و
بهویــژه شــهدای مقاومــت هســتیم .خوشــحالم
کــه بــه جــای چشــم ســر چشــم دیگــری بــه نــام
دوربیــن داریــم کــه بتوانیــم آنچــه را کــه اتفــاق
افتــاده بــه تصویــر بکشــیم.

