ابوالفضل پورعرب در بیمارستان بستری است
ابوالفضــل پورعــرب بــرای درمــان یــک مشــکل عفونتــی در بیمارســتان بســتری شــده اســت .ایــن بازیگــر قدیمــی ســینما بــا تاییــد ایــن خبــر بیــان کــرد :ســر
ســاخت مســتندی بــه نــام «ســگ» دچــار مشــکلی شــدم کــه بــرای درمــان آن فعــا در بیمارســتان هســتم .علــی تقیپــور -تهیــه کننــده ایــن مســتند -نیــز
بــه ایســنا گفــت :آقــای پورعــرب مدتــی قبــل مشــغول کارگردانــی یــک مســتند داســتانی بــه نــام ســگ بودنــد کــه از ناحی ـ ه پــا دچــار مشــکلی شــدند و در
ادامــه همــان عفونتــی ایجــاد شــده اســت کــه بایــد درمــان شــود .او افــزود :چنــد روزی اســت کــه ایشــان در بیمارســتان بســتری هســتند تــا شــورای پزشــکی
بــرای رونــد معالجــه تصمیمگیــری کنــد .ابوالفضــل پورعــرب بازیگــر  ۶۱ســاله ســینما بیــش از چهــار دهــه اســت کــه در عرصــه بازیگــری فعالیــت میکنــد و
فیلمهــای مانــدگاری همچــون عــروس ،نرگس،چهــره ،دســتهای آلــوده  ،غریبانــه و مــردی شــبیه بــاران را در کارنامــه خــود دارد.
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رمزگشایی از پدیده «رژیم تحریمها» در پرستیوی

*مدير گروه تبليغــي تخصصي نورالثقلين *:
*حجت االســام استاد مجتبی خندان*
موضوع :
بایســته هایــی از یــک زندگــی خــوب در
دیــدگاه هــای مختلــف  ،چگونــه مــی شــود
زندگــی خــوب خلــق کــرد ؟
قسمت  :سیزدهم
مــا متأســفانه در برخــی از خانــواده هــا میــان زن
و شــوهر ،بــه جــای تشــکر و قدردانــی ،خــرده
گیــری و انتقادهــای تحقیــر کننــده اســت .در
ایــن گونــه خانــواده هــا ،اگــر صفــا و صمیمیتــی
هــم میــان زن و مــرد وجــود داشــته باشــد،
بــه مــرور زمــان بــه کینــه تــوزی و دشــمنی
مــی انجامــد .نادیــده گرفتــن احســان و نیکــی
دیگــران ،انســان را از خیــر خواهــی آنــان محــروم
مــی کنــد و باعــث زوال نعمــت و نیــز نابــودی
کارهــای نیــک خــود آدمــی مــی شــود.
امــام صادق (ع) می فرماید:
«ایمــا امــراه قالــت لزوجهــا مــا رایــت مــن
وجهــک خیــرا ً فقــد حبــط عملهــا؛
هــر زنــی کــه بــه شــوهر خــود بگویــد :مــن از
زندگــی بــا تــو خیــری ندیــدم ،همــه ی اعمــال
نیــک او نابــود مــی شــود» .
زنــان و شــوهران بایــد توجــه داشــته باشــند کــه
کوچــک تریــن کلمــه ی تشــکر و قدردانــی کــه
بــر زبــان آنــان جــاری مــی شــود ،بــزرگ تریــن و
عمیــق تریــن آثــار روانــی را در طــرف مقابــل از
خــود بــه جــا مــی گــذارد .امــا امــروزه بدبختانــه
منطــق غلــط و نازیبایــی میــان مــردم رواج یافتــه
کــه هــر کــس بایــد وظیفــه ی خــود را انجــام
دهــد و نیــازی بــه تشــکر نیســت .در ایــن بــاره
بایــد بگوییــم کــه هــر کــس بایــد وظیفــه خــود
را انجــام دهــد و نیــازی بــه تشــکر نداشــته باشــد،
ولــی وظیفــه ی دیگــران ایــن اســت کــه در برابــر
عملکــرد افــراد ،از آنــان قدردانــی کننــد.
حسن خلق
نیــک خویــی و مهربانــی را چنــد رذیلــت اخالقــی
تهدیــد مــی کنــد؛ بایــد آنهــا را بشناســیم و از
آنهــا بپرهیزیــم .ایــن رذایــل عبارتنــد از :عصبانــی
شــدن و تندخویــی ،دشــنام و ناســزاگویی،
اســتهزا ،ســرزنش و ســرکوفت زدن؛ در ادامــه بــه
توضیــح هــر یــک مــی پردازیــم.
 .1خشونت و تندخویی
ایــن صفــت رذیلــه ،از جنبــه اجتماعــی ،مشــکالت
جــدی در روابــط مــا بــا دیگــران ایجــاد مــی کنــد
و از محبــوب شــدن مــا نــزد دیگــران مــی کاهــد.
داد زدن بــر ســر همســر و فرزنــدان و تنــدی
کــردن بــا آنهــا ،آنــان را رنجیــده خاطــر کــرده،
نســبت بــه زندگــی خانوادگــی دلســرد مــی
نمایــد .خانــواده ،نهــادی اســت کــه بــر اســاس
مهــر و محبــت بنــا شــده و جایــی اســت کــه در
آن زن و شــوهر در کنــار هــم بــه آرامــش دســت
مــی یابنــد؛ چنــان کــه قــرآن کریــم مــی فرمایــد:
ـک ْم أَ ْز َواجـاً
ـن أَنْفُسِ ـ ُ
ـم ِمـ ْ
« َو ِمـ ْ
ـن آیَات ِـ ِه أَ ْن خَ لَــقَ ل َ ُکـ ْ
لِت َْسـ ُک ُنوا إِل َ ْی َهــا َو َج َعـ َ
ـم َمـ َو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًة  ...؛
ـل ب َ ْی َن ُکـ ْ
و از نشــانه هــای خــدا ایــن کــه همســرانی از
جنــس خودتــان بــرای شــما آفریــده تــا در کنــار
آنــان آرامــش یابیــد و در میانتــان مــودت و
رحمــت قــرار داد».
و پیامبــر اکــرم (ص) بــه دلیــل نرمــی و مالطفــت
و نداشــتن زبانــی تنــد و غلیــظ ،چنیــن مــورد
ســتایش خداونــد قــرار گرفتــه اســت.
ـن َّ
ـت َف ّظـاً
ـم َو ل َـ ْو ُک ْنـ َ
الل ِ ل ِ ْنـ َ
« َفب َِمــا َر ْح َمـ ٍة ِمـ َ
ـت ل َ ُهـ ْ
َغل ِیـ َ
ـن َح ْولِـ َ
ـک ؛ بــه (برکــت)
ـظ ال ْ َقلْـ ِ
ـب الَنْفَضُّ ــوا ِمـ ْ
رحمــت االهــی ،بــا مــردم نــرم و مهربــان شــدی
و اگــر خشــن و ســنگدل بــودی ،از اطــراف تــو
پراکنــده مــی شــدند» .
طبــق ایــن آیــه ،برخــورد تنــد و خشــن بــا افــراد،
آنــان را از انســان مــی رنجانــد و اطــراف او را
از دوســتان خالــی مــی کنــد .ایــن رفتــار بــد،
آرامــش حاصــل از ازدواج و تشــکیل خانــواده
را از بیــن مــی بــرد و همســر را بــه اضطــراب
و افســردگی دچــار مــی کنــد .گاه لحظــه ای
عصبانــی شــدن ،چنــان مشــکالتی بــرای انســان
بــه وجــود مــی آورد کــه جبــران آنهــا بــه آســانی
میســر نیســت .افــزون بــر ایــن ،چــون هنــگام
تنــدی و عصبانیــت ،برخــورد انســان از روی عقــل
و منطــق نیســت و از هیجــان روحــی و عصبــی
ناشــی مــی شــود ،معمــوالً پشــیمانی در پــی دارد؛
گاه ایــن پشــیمانی بــه حــدی اســت کــه فشــار
عصبــی شــدیدی ایجــاد مــی کنــد.
از ایــن رو روایــات اســامی تندخویــی را نکوهــش و
نرمــی و مالطفــت را ســتایش کــرده انــد.
علی (ع) می فرماید:
«الحــده راس الحمــق؛ تندخویــی نهایــت حماقــت
اســت».
و از امام صادق (ع) نقل اســت:
«المومــن لــه قــوه فــی دیــن و حــزم فــی لیــن ...و
لیــس بواهــن و ال فــظ و ال غلیــظ؛ مؤمــن ،در دیــن
خــود قــوی و در عیــن نرمــی و مالیمــت بــا تدبیــر
اســت» ...و سســت و خشــن و ســنگدل نیســت» .
البتــه تندخویــی افــراد نیــز متفــاوت اســت؛ برخــی
زود عصبانــی مــی شــوند و زود هــم بــه حالــت
طبیعــی برمــی گردنــد؛ امــا برخــی دیگــر چنیــن
نیســتند ،خشــونت و تنــدی جزیــی از عناصــر
شــخصیت آنهــا شــده و در وجودشــان رســوخ
کــرده اســت .ایــن افــراد همیشــه خشــن هســتند
و بــا تنــدی بــا دیگــران برخــورد مــی کننــد.
زندگــی بــا ایشــان کاری ســخت و طاقــت فرســا
اســت .مشــکل ایــن اشــخاص آن اســت کــه بــه
ســبب مقصــر ندانســتن خــود بــه اصــاح خویــش
نمــی پردازنــد .آنهــا همــواره تقصیــر را بــه گــردن
دیگــران مــی اندازنــد و در برابــر نصیحــت هــای
خیــر خواهانــه دیگــران نیــز گــوش شــنوا ندارنــد.
اینهــا بایــد بیــش تــر مراقــب برخوردهــای خــود
باشــند و در کنــار گذاشــتن عــادت هــای بــد،
بســیار تــاش کننــد.

 100.ســال قبــل ،عمــده ابزارهایــی کــه در جنــگ
مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد ادواتــی نظیــر تانــک،
مسلســل ،تســلیحات شــیمیایی و دیگر مــواد منفجره
بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،بــا گذشــت زمــان،
جنگهــا نیــز ماهیــت بــه مراتــب پیچیدهتــری را
پیــدا کردهانــد و بعض ـاً مرگبارتریــن تســلیحاتی کــه
در قالــب آن هــا اســتفاده شــده اســت ،چنــدان هــم
ملمــوس و قابــل مشــاهده نبودهانــد.
از کارزارهــای ترویــج اطالعــات غلــط و نادرســت تــا
اســتفاده از ابــزار تحریــم ،ابزارهــای جنگــی تــا حــد
زیــادی تغییــر کردهانــد و کشــورهای مختلــف عمدتـاً
قصــد دارنــد تــا در وهلــه اول نوعــی شــکاف و انفجــار
دشــمن خــود ایجــاد
جوامــع هــدف و
داخلــی را در
ِ
ِ
کننــد و پــس از تحقــق ایــن دســتور کار ،از دیگــر
تســلیحات مرگبــار نظیــر ســاحهای کشــتار جمعــی
و انــواع بمبهــا و موشــکها علیــه دشمنانشــان
اســتفاده کننــد.
از ایــن رو ،برنامــه «پروندههــای پنهــانHidden »/
 Filesشــبکه پرستــیوی بــا حضــور «ســیندی
شــیهان» ،فعــال حامــل صلــح و عدالــت اجتماعــی
کــه فرزنــد خــود را در ســال  2004در جریــان جنــگ
عــراق از دســت داده و تــا حــد زیــادی بــه واســطه
فعالیتهــای ضدجنــگ خــود در آمریــکا شــناخته
میشــود و «آلفــرد موریــس دی زایــاس» ،کارشــناس
حقــوق مدنــی و سیاســی و اســتاد حقــوق دانشــکده
دیپلماســی ژنــو ،بــه بررســی پدیــده «تحریــم» بــه
مثابــه یکــی از مهمتریــن ابزارهایــی کــه دولتهــای
غربــی بــه ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا از آن جهــت
تضعیــف و ضربــه زدن بــه دیگــر کشــورها اســتفاده
میکننــد ،پرداختــه اســت.
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه پدیــده تحریــم اکنــون
تــا حــد زیــادی توســط دولــت آمریــکا در عرصــه
بینالمللــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد
(علیــه کشــورهایی کــه عمدتــاً تمایــل بــه اتخــاذ
سیاســتهایی مســتقل از آنچــه مطلــوب آمریــکا
اســت ،بودهانــد) و البتــه ایــن دولــت نوآوریهــای
زیــادی نیــز در قالبهایــی نظیــر تعریــف
«تحریمهــای ثانویــه» ایجــاد کــرده کــه براســاس

زبان صــدا و ســیما بــه بررســی پدیــده «تحریــم»
«پروندههــای پنهــان» شــبکه انگلیســی ِ
بــه مثابــه یکــی از مهمتریــن ابزارهایــی کــه دولتهــای غربــی بــه ویــژه آمریــکا از آن جهــت
تضعیــف و ضربــه زدن بــه دیگــر کشــورها اســتفاده میکننــد ،پرداختــه اســت
تعامــل مثــ ً
ا
آنهــا ،طرفهــای ثالــث کــه در
ِ
اقتصــادی بــا یــک کشــور مخالــف بــا آمریــکا هســتند
را هــم هــدف قــرار میدهــد.
تحریمهایــی کــه خســارتهایی ســنگین از خــود
بــه جــای گذاشــتهاند و بــه عنــوان مثــال براســاس
برآوردهــای رســمی ،قریــب بــه  400هــزار نفــر
از شــهروندان ونزوئالیــی بــر اثــر تحریمهــای
یکجانبــه آمریــکا علیــه ایــن کشــور جــان خــود را
از دســت دادهانــد.
در ابتــدا ســیندی شــیهان در مــورد ماهیــت اســتفاده
از ابــزار تحریــم توســط دولــت آمریــکا در عرصــه
معــادالت بینالمللــی گفــت متأســفانه نهادهــای
مهــم حکمرانــی آمریــکا نظیــر وزارت خارجــه ایــن
کشــور و تشــکیالت اطالعاتــی و امنیتــی آن ،بــه ابــزار
«تحریــم» بــه مثابــه گزین ـهای مینگرنــد کــه پــس

از طــرح جنگهــای روانــی و تبلیغاتــی آنهــا علیــه
یــک کشــور ،تــا حــد زیــادی میتوانــد منافعشــان
را در عرصــه بینالمللــی بــه پیشــبرد و بــه اصطــاح
رقبایشــان را از پــا درآورد.
وی بــه طــور خــاص بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه
هــدف بنیادیــن و اصلــی تحریمهــای اعمالــی از ســوی
دولــت آمریــکا علیه رقبایش و آن دســته از کشــورهایی
کــه سیاس ـتهایی همســو بــا آن ندارنــد ایــن اســت
کــه بــه مــردم ایــن قبیــل کشــورها فشــار وارد کنــد تا
آنهــا علیــه دولتهــای خــود خــروش کننــد و ایــن
طیــف از کشــورها در نهایــت بــا بحرانهــای گســترده
داخلــی رو بــه رو شــوند و بــه نقطــهای برســند کــه
رفتارهــای مطلــوب واشــنگتن را از خــود نشــان دهنــد.
در ایــن معادلــه ،آمریکاییهــا بــه هیــچ عنــوان اهمیتی
نمیدهنــد کــه مــرد ِم کشــورهای تحریــم شــده چــه

جــدی را متحمــل میشــوند و عمــ ً
ا
آســیبهای
ّ
قربانــی رویههــا و سیاســتهای آن میشــوند.
ســیندی شــیهان در ادامــه گفــت دو نکتــه دیگــر در
مــورد مســاله تحریمهــای تحمیلــی آمریــکا علیــه
کشــورهای دیگــر جهــان نبایــد مــورد غفلــت قــرار
گیــرد .اوالً نظــام تحریمــی آمریــکا تــا حــد زیــادی
بــر پایــه منافــع ســرمایهداران قــرار دارد و تعریــف
میشــود و دیگــر اینکــه ،ایــن تحریمهــا بعض ـاً حتــی
جــدی را
بــه خــود مــردم آمریــکا نیــز آســیبهایی ّ
وارد میکننــد .مســألهای کــه نمودهــای عینــی خــود
را در شــرایط کنونــی کــه شــاهد تحمیــل تحریمهــای
گســتردهای از ســوی آمریــکا علیــه روســیه و بــه راه
افتــادن بحــران انــرژی جهانــی و ایجــاد مشــکالت و
بحرانهایــی نظیــر تــورم و افزایــش بهــای ســوخت
بــرای آمریکاییهــا هســتیم بــه نمایــش گذاشــته
اســت.
در پایــان ســیندی شــیهان بــه مرضیه هاشــمی مجری
پرست ـیوی گفــت کــه تنهــا راهحــل جهــت مقابلــه
بــا نظــام تحریمهــای ظالمانــه دولــت آمریــکا ،ایجــاد
آگاهــی بینالمللــی اســت .مــن بــه عنــوان یــک
شــهروند آمریکایــی و همچنیــن رســانههایی نظیــر
شــبکه پرست ـیوی هرکــدام بــه طریقــی میتوانیــم
در ایــن رابطــه ایفــای نقــش داشــته باشــیم .آنچــه در
ایــن میــان مهــم اســت همانطــور کــه گفتــم افزایــش
میــزان آگاهــی انســان هــا اســت کــه البتــه امیدهــای
جــدی نیــز در ایــن رابطــه وجــود دارد.
در ادامــه ،میهمــان دیگــر برنامــه پروندههــای پنهــان
شــبکه پرستــیوی یعنــی «آلفــرد موریــس دی
زایــاس» نیــز گفــت :نکتــه ابتدایــی کــه بایــد بــرای
همــه در مــورد تحریمهــای آمریــکا روشــن شــود
ایــن اســت کــه ایــن تحریمهــا همچــون گلولههــا و
دیگــر ادوات جنگــی ،تــوان کشــتار دارنــد .بــه عنــوان
مثالــه نظــام تحریمــی آمریــکا علیــه ونزوئــا موجــب
کشــته شــدن دههــا هزارنفــر شــده و یــا تحریمهــای
آمریــکا علیــه عــراق در دهــه  1990میــادی ،موجــب
کشــته شــدن دههــا هــزار کــودک بیگنــاه شــده
اســت(به عنــوان بخــش کوچکــی از تبعــات مرگبــار
ایــن تحریمهــا).

مروری بر ادوار جشنواره تئاتر مقاومت |درخشش محمد چرمشیر و نادر برهانیمرند
جشــنواره تئاتــر مقاومــت در حالــی هجدهمیــن
دوره خــود را ســپری میکنــد کــه بهجــرات
میتــوان اذعــان کــرد کــه ایــن رویــداد مهــم
تئاتــری در ســال  1401و پــس از تجربــه
هفــده دوره و نزدیــک بــه ســه دهــه برپایــی
بــا سیاســتها و اتخــاذ تصمیمــات کالن بــه
دوران رشــد ،اعتــا و شــکوفایی خــود رســیده
اســت .جشــنواره کــه در قــرن جدیــد بــه یکــی
از مهمتریــن و مؤثرتریــن رویدادهــای تئاتــری
نهتنهــا در حــوزه انقــاب و دفــاع مقــدس کــه در
هنرهــای نمایشــی کل کشــور بــدل شــده اســت
بهطوریکــه میتــوان اذعــان داشــت در دو
دوره اخیــر بــه یکــی از وزنههــای مهــم تئاتــری
کشــور بــدل شــده اســت .ایــن جشــنواره پــس
از فرازوفرودهــای بســیاری بــه جایــگاه فعلــی و
ایــدهآل خــود رســیده اســت کــه تالشهــا و
اهتمــام هنرمنــدان ،دبیــران و مدیــران ســتادی
در آن مؤثــر بــوده اســت.
ایــن رویــداد تئاتــری کــه از دوره نخســت تــا
دوازدهــم بــا عنــوان یــادواره دفــاع مقــدس و
جشــنواره تئاتــر دفــاع مقــدس برگــزار میشــد.
در آن زمــان بنیــاد حفــظ آثــار و ارزشهــای
متولــی برگــزاری ایــن رویــداد
دفــاع مقــدس
ِ
بــود.
از دوره ســیزدهم تــا کنــون برگــزاری ایــن رویــداد
تئاتــری برعهــدهی بنیــاد فرهنگــی روایــت فتــح
بــوده اســت .رویــدادی کــه از دوره ســیزدهم
تــا کنــون بــا عنــوان جشــنواره تئاتــر مقاومــت

برگــزار میشــود.
اکنــون و در کــوران برپایــی هجدهمیــن دوره
جشــنواره تئاتــر مقاومــت نگاهــی بــه ادوار
گذشــته ایــن جشــنواره انداختــه تــا از ایــن
رهگــذر هــم مــروری داشــته باشــیم بــه یکــی
از مهمتریــن جشــنوارههای تئاتــری کشــور
و هــم سرگذشــت یکــی از موفقتریــن و
مؤثرتریــن رویدادهــای تئاتــری کشــور را بــرای
عالقهمنــدان و محققــان ثبــت و ضبــط کنیــم.
در ادامــه نگاهــی بــه دورهی دو ِم ایــن رویــداد
خواهیــم داشــت:
از محمــد چــرم شــیر تــا نــادر برهانــی مرنــد و
کیومــرث مــرادی در جشــنواره تئاتــر مقاومــت
یــادواره سراســری تئاتــر دفــاع مقدس(جشــنواره
تئاتــر مقاومــت) در حالــی دومیــن دوره برپایــی
را تجربــه میکــرد کــه برخــاف ســال گذشــته
از  31شــهریورماه تــا  5مهرمــاه ســال  1374بــا
دریافــت  176متــن و در ســه بخــش مســابقه،
ویــژه و تلویزیونــی در دو اســتان تهــران و یــزد
برپــا شــد .در ایــن دوره کــه همچنــان عنــوان
یــادواره و بهصــورت سراســری برگــزار شــد امیــر
دژاکام بــرای بــار دوم ســکان دبیــری را بــر عهــده
داشــت و هوشــنگ هیهاونــد ،ســیمین امیریــان و
فرهــاد مهنــدس پــور وظیفــه بازخوانــی متــون
ارســالی را برعهدهگرفتــه بودنــد کــه درنهایــت از
 176متــن بیــش از  50نمایشــنامه پذیرفتــه و بــه
بخشهــای ســهگانه راه پیــدا کردنــد.
حســین مســافر آســتانه ،اســماعیل شــفیعی،

مرحــوم ســعید کشــن فــاح ،محمــود فرهنــگ،
نصــراهلل قــادری ،مســعود رحیمــی و هوشــنگ
هیاهونــد بهعنــوان بازبیــن ،مرحــوم کشــن
فــاح ،محمــود قشــقایی جمــال پــور و فرهــاد
مهنــدس پــور بهعنــوان هیئــتداوران بخــش
مســابقه ،نعمـتاهلل الریــان ،عبــد الحــی شماســی،
هوشــنگ هیهاونــد ،علیرضــا لطــف خدایــی و
حســین مســافر آســتانه بهعنــوان داوران بخــش
ویــژه و محمــد اســفندیاری ،اســماعیل شــفیعی،
محمــد مؤمنــی و ســعید شهســواری بهعنــوان
هیئــتداوران بخــش نمایشهــای تلویزیونــی را
بــر عهــده داشــتند.
امــا در بخــش مســابقه دومیــن یــادواره سراســری
تئاتــر دفــاع مقــدس (جشــنواره تئاتــر مقاومــت)
نامهایــی حضــور داشــتند کــه آن ســالها یــا
جوانــان تــازهکار بودنــد یــا هنرمندانــی کــه
هنــوز بــه شــهرت امــروزی خــود نرســیده بودنــد.
ازجملــه میتــوان بــه نــادر برهانیمرنــد بــا
نمایــش «نســیم» از شــیراز ،حســین پارســایی بــا
نمایــش «شــبیه پــدر» از قــم ،یعقــوب صدیــق
جمالــی بــا نمایــش «ســپیدهای صــادق» از
تبریــز ،ســپیده نظــری پــور بــا نمایــش «ســه
بــاور» از تهــران ،کیومــرث مــرادی بــا نمایــش
«عزیــز مایــی» از تهــران اشــاره کــرد .همچنیــن
در بخــش ویــژه جشــنواره نیــز هنرمندانــی چــون
داود فتحعلــی بیگــی بــا نمایــش «قطعنامــه»،
محمــد چــرم شــیر بــا نمایشــنامه «روزگار و
نغمههایــش» ،ســعید تشــکری بــا نمایــش
«ترجمــه بــاران» و نصــرتاهلل ســیافی بــا نمایــش

«دلنامــه» اشــاره کــرد .در بخــش نمایشهــای
تلویزیونــی نیــز  11اثــر پذیرفتــه شــد.
امــا در دومیــن یــادواره سراســری تئاتــر دفــاع
مقــدس (تئاتــر مقاومــت) هیئــتداوران جایــزه
بهتریــن نمایشــنامه بخــش مســابقه را بــه
محمدناصــری بــرای نمایشــنامه «بــه هــر جــا
بنگــرم» ،نجــات میرزایــی بــرای نمایشــنامه
«خاکســتری چــون دود» و حســین فدایــی
حســین بــرای نمایشــنامه «شــبیه پــدر» اهــدا
کــرد.
همچنیــن جایــزه بهتریــن کارگردانــی در ایــن
بخــش نیــز بــه ترتیــب اهــدا شــد بــه نجــات
میرزایــی ،مرتضــی داریوندنــژاد و کیومــرث
مــرادی.
امــا هیئــتداوران در ایــن دوره از جشــنواره،
هیچکــدام از بازیگــران حاضــر را حائــز دریافــت
جایــزه بازیگــری مــرد و زن ندانســتند.
امــا در بخــش ویــژه جایــزه بهتریــن نمایشــنامه
اهــدا شــد بــه محمــد چرمشــیر بــه خاطــر
نمایشــنامه «روزگار و نغمههایــش» ،جایــزه
بهتریــن کارگردانــی اهــدا شــد بــه احســان
رحیمــی بــرای نمایــش «پرچینهــای خــاردار»،
جایــزه بازیگــری زن و مــرد بــه ســپیده
نظریپــور و کرامــت رودســاز بــرای بــازی
در نمایــش «روزگار و نغمههایــش» و جایــزه
بهتریــن نمایــش تلویزیونــی نیــز بــه نمایــش
«میعــاد در بــاران» کاری از گــروه فیلــم و ســریال
و تئاتــر شــبکه یــک ســیما.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آیین نامه قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  ۱۴۰۱۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۲۹۷مــورخ  ۱۴۰۱/۰۷/۲۸هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
بیرجنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای تقــی اکبــری فرزنــد عیدمحمــد بشــماره شناســنامه  ۵۲۳۹صــادره از بیرجنــد درششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  ۱۳۹/۸۲مترمربــع قســمتی از پــاک ۱۳۹۶
 اصلــی واقــع در خراســان جنوبــی بخــش دو حــوزه ثبــت ملــک بیرجنــد از محــل مالکیــت عبــاس انــوری فــرد محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  ،مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض  ،طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد
 .شناســه آگهــی1404922 :
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه۱۴۰۱/۰۹/۰۱ :
حسین براتی_ رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
موضوع آگهی فقدان سند مالكيت پالک  ۱فرعی از  ۷۲اصلی بخش ۳
فاطمــه ابراهیمــی فرزنــد زیــن العابدیــن باســتناد یکبــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســما» گواهــی شــده مدعــی اســت کــه تمامــت  ۲۰۰۰ســهم مشــاع از  ۸۷۹۶۰ســهم ششــدانگ پــاک  ۱فرعــی از ۷۲
اصلــی در گلپایــگان بخــش ســه کــه در دفتــر الکترونیکــی  ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۱۰۰۰۶۵۶۹بنــام فاطمــه ابراهیمــی فرزنــد زیــن العابدیــن ثبــت و ســند صــادر و تســلیم گردیــد و معاملــه دیگــری هــم انجــام نشــده اســت.
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند :اسباب کشی
از بیــن رفتــه /مفقــود شــده اســت چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده  ۱۲۰آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب اگهــی مــی شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام
معاملــه (غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکرشــده) نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا» ضمــن ارائــه اصــل ســند
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه مســترد گــردد.
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .شناسه آگهی۱۴۱۴۴۸۸ :
محمدسلمانی _ مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلپایگان
آگهی ابالغ مفاد آرا
آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آییــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرا صــادره از هیــات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطالع
عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی میشــود .در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ ا انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت  ۲مــاه اعتــراض خــود
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد .رای شــماره  1401/07/14 - 7813هیــات اول آقــای محمــد
قربانــی بــه شناســنامه شــماره  31کــد ملــی  5110448949صــادره ســین فرزنــد یوســف در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  147/12مترمربــع پــاک  28اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14حــوزه ثبــت ملــک غرب
اصفهــان مــع الواســطه از طالــب فرزنــد اســماعیل ثبــت در ســامانه امــاک تائیــد
م الف1405942 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/08/16 :
م الف1405943 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/09/01 :
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک ثبتــی  46فرعــی از  13891اصلــی بخــش  5اصفهــان بــا شــماره مســتند مالکیــت  26251تاریــخ  1398/01/21دفترخانــه اســناد
رســمی شــماره  253شــهر اصفهــان ،بشــماره چاپــی  934830ســری ب ســال  97بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی  139820302026002595بنــام خانــم معصومــه  /آقابابایــان فرزنــد غالمحســین دارای
شــماره ملــی  1289056781ثبــت و صــادر و تســلیم شــده و اکنــون نامبــرده ســند مالکیــت را مفقــود و درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــاک فــوق را نمــوده اســت .لــذا بــه اســتناد تبصــره
یــک اصالحــی ذیــل مــاده  ۱۲۰آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبـاً ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماییــد تــا مراتــب صورتمجلــس و
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .م الــف1413709 :

رییس ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان

فرهنگ و هنر

چند نفر در ایران تور جام
جهانی خریدهاند؟

درحالــی کــه وزارت ورزش کشــور گفتــه
اســت حــدود  ۲۲هــزار بلیــت جــام جهانــی
قطــر بــه تماشــاگران ایرانــی اختصــاص داده
شــده اســت ،امــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان تهــران
میگو یــد :
تاکنــون و در مجمــوع حــدود  ۱۷۰۰نفــر تــور
جــام جهانــی قطــر را خرید هانــد کــه بــرای
 ۱۲۰۰نفــر هایــاکارت صــادر شــده و حــدود
 ۵۰۰هایــاکارت هــم در حــال صــادر شــدن
اســت.
یــک روز از آغــاز جــام جهانــی  ۲۰۲۲در
قطــر میگــذرد ،وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی اطــاع
داده کــه گــروه ویــژ های را بــرای انجــام
هماهنگیهــای ســفر مســافران جا مجهانــی
در فــرودگاه امــام خمینــی مســتقر کــرده کــه
هــدف آن ،اطمینا نبخشــی و رصــد اوضــاع
و پاســخگویی بــه مســافران جــام جهانــی
اعــام شــده اســت تورهــای جــام جهانــی
همــواره از بحثبرانگیزتریــن و چالشــیترین
تورهــای گردشــگری بــوده اســت ،از نــوع
قیمتگــذاری تورهــا گرفتــه تــا انحصــار در
عرضــه بلیتهــای فیفــا و خلــف وعد ههایــی
کــه در خدما تدهــی میشــود.
در ایــن دوره نیــز ایــن تورهــا بــدون چالــش
نبــوده اســت ،از همــان ابتــدا قیمــت تورهــا
کــه تــا حــدود  ۵۰۰میلیــون تومــان پیــش
رفتــه بــود ،ســرو صــدای زیــادی بــه پــا
کــرد و حــاال همزمــان بــا آغــاز ایــن تورهــا،
آژانــسداران میگوینــد اســتقبال از ایــن
تورهــا برخــاف پیشبینــی و انتظــار ،ناچیــز
بــوده اســت؛ گرانــی یکــی از دالیــل ایــن
اســتقبال پاییــن اعــام شــده اســت.
بــا ایــن وجــود ،پرهــام جانفشــان ـ مدیــرکل
میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی
اســتان تهــران ـ میگویــد :در جا مجهانــی
قطــر نســبت بــه جا مهــای جهانــی گذشــته
بــا برنامهتــر عمــل کرد هایــم و اداره کل
میرا ثفرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان تهــران و معاونــت گردشــگری
شــش آژانس خو شنــام و بــا ســابقه در جــام
جهانــی را بهعنــوان آژانسهــای منتخــب
معرفــی کرد هانــد.
اگرچــه او بــه شــکایتهایی اشــاره میکنــد
کــه هنــوز جــام جهانــی آغــاز نشــده ،بــه
دســت عــز تاهلل ضرغامــی رســیده اســت؛
جانفشــان میگویــد:
آقــای ضرغامــی ـ وزیــر میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی ـ شــکایتهایی
از ســوی مــردم دریافــت کرد هانــد کــه بیشــتر
افــرادی بود هانــد کــه از آژانسهــای منتخــب
بلیــت تهیــه نکرد هانــد.
او اضافــه میکنــد :بیشــتر اشــخاصی کــه بــا
مشــکل مواجــه شــد هاند ،کســانی هســتند
کــه خودشــان اقــدام بــه خریــد و رزرو هتــل
کرد هانــد و وزارت میرا ثفرهنگــی پاســخگوی
مســافرانی اســت کــه تــور خریــداری کــرده
باشــند و قصــد دارنــد از طریــق ایــن تورهــا
بــه کشــور قطــر برونــد.
جانفشــان در عیــن حــال کــه اشــاره میکنــد
از آژانسهــای منتخــب فــروش تــور جــام
جهانــی ضمانتهــای خوبــی گرفتــه شــده
و کال سهــای توجیهــی هــم بــرای آ نهــا
برگــزار شــده اســت ،تاکیــد میکنــد :دیگــر
آژانسهــا بایــد تحــت پوشــش ایــن شــش
آژانــس ِ مــادر ،پکیــج جــام جهانــی قطــر را
بفروشــند.
او بــر اســاس فــروش ایــن آژانسهــا کــه در
و بســایت خبــری وزارت میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی منتشــر هــم
شــده اســت ،میگویــد:
تاکنــون  ۱۷۰۰پکیــج (بســته ســفر شــامل
هتــل ،بلیــت ،هایــاکارت و  )...جا مجهانــی
از ســوی آژانسهــای مــورد تاییــد ،فــروش
رفتــه کــه  ۱۲۰۰هیــاکارت آن صــادر شــده
و حــدود  ۵۰۰هیــاکارت نیــز در حــال صــادر
شــدن اســت.
جانفشــان میگویــد :وزیــر میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی بــا هماهنگــی
وزارت خارجــه درحــال رایزنــی بــا وزارت
امــور خارجــه قطــر اســت تــا هایــا کار تهــا
ســریعتر صــادر شــود.
طبــق اعــام و بســایت رســمی فیفــا،
تمــام هــواداران داخلــی و بینالمللــی جــام
جهانــی موظفنــد بــرای دریافــت هایــا کارت
دیجیتــال ،کــه مجــوز ورود بــه کشــور قطــر
و دسترســی بــه اســتادیوم (بــه همــراه بلیــت
مســابقه) اســت ،اقــدام کننــد.
طرفــداران بینالمللــی بایــد برنامههــای
اقامــت خــود را بــرای دریافــت تاییدیــه نهایــی
در کارت هایــا دیجیتــال خــود تاییــد کننــد.
در ایــران آژانسهایــی کــه تــور جــام جهانــی
را مــی فروشــند معمــوال خدمــات هایــات
کارت را هــم ارائــه میدهنــد .بیشــتر ایــن
تورهــا بلیتهــای ویــژ های در اختیــار دارنــد
کــه قیمــت آ نهــا گرا نتــر از بلیتهــای
فیفــا اســت.
ایــران در ایــن دور از جــام جهانــی قــرار اســت
بــا تیمهــای انگلیــس ،ولــز و آمریــکا مســابقه
داشــته باشــد .نخســتین بــازی تیــم ملــی
ایــران ،سهشــنبه  ۳۰آبا نمــاه مقابــل تیــم
ملــی فوتبــال انگلیــس انجــام میشــود.

