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"کارستان" یک قدم رو به جلو برای سینمای مستند است

مهناز افضلی بازیگر و کارگردان سال گذشته در مجموعه مستند
کارس��تان "مادر زمین" را کارگردانی کرد .داس��تان زندگی و کا ِر
مشترک دکتر هایده شیرزادی و همسرش ادموند لمپگز است .آنها
تالش می کنند برای قطع کامل دفن زبالههای ش��هری و تبدیل
پسماند به بیوکمپوست و تولید کود آلی برای کشاورزی ارگانیک
راهی پیدا کنند .وی درباره تازهترین فعالیت خود گفت :یک کار مستند
در مرحله تدوین دارم که در حال انجام اس��ت ،اما در حال حاضر با
توجه به اوضاع اقتصادی کاری نمیتوانیم انجام دهیم و فعال دست

نگه داش��تهایم .این کارگردان درب��اره بازخورد اکران
مجموعه "کارستان" و تاثیر آن بر فضای مستند بیان
ک��رد :به نظرم "کارس��تان " یک قدم رو به جلو برای
سینمای مس��تند بود و جدا از اینکه من هم یکی از
افراد مجموعه بودم ،اما در این گس��تردگی به وسعت
سینمای مستند همین که فیلمها دیده شود روی سلیقه تماشاچی
تاثیر میگذارد .افضلی ادامه داد" :کارستان " شروع خوبی است و
امیدوارم که تکرار شود و قدم مثبتی در اعتالی سینمای مستند

فرهنگی
باشد .این مهمترین بازخورد شخص من بود و به نظرم
کل حرک��ت فوق العاده خوب بوده اس��ت .به گزارش
هنرآنالین ،بازیگر "عشق شیشهای " درباره این تجربه
و به ش��کل یک مجموعه کار ک��ردن نیز اظهار کرد:
تجربه خوبی بود .خود س��ینما کارگروهی است و اگر
عادت به کارگروهی نداریم داستان دیگری است چرا که هنر سینما
از جایی آمده که آدمها به کارگروهی عادت دارند و این اتفاق خوبی
بود هم برای فیلمساز ،هم مجموعه و هم سوژههایش.

ریچارد کالیدرمن:

«ترامپ» باعث شد ایرانیها برایم محترمتر شوند

عشق در پاریس روایتهای مختلفی دارد...
شعار رسمی پاریس یک شعار عاشقانه است که در
همه جای شهر نگاه هر توریستی را نوازش میکند:
«او دستخوش امواج میشود اما غرق نمیشود».
بعد از برج ایفل «دیوار عشق» در منطقه مونمارتر،
مهم ترین جاذبه توریس��تی پاریس است که روی
این دیوار جمله «دوستت دارم» به  250زبان دنیا
از جمله فارسی روی کاشیهای آبی رنگ حکاکی
شده است .پاریس��یها عالوه بر قهوه و پیادهروی،
جزو اصلیتری��ن نمادهای موس��یقی خیابانی در
تم عاش��قانه عمده آثار موسیقی در این
جهاناندِ .
کش��ور تنها و تنها روایتهای عاشقانهای است که
متاثر از رمانهای پرطرفدار و سوزناک است و امکان
ندارد در شانزهلیزه قدم بزنید و آوای مالیم موسیقی
عاشقانه فرانس��وی ها به گوشتان نرسد و حالتان
خوب نش��ود.حاال که با حال و هوای پاریس بیشتر
آشنا شدید حتما هیجان خواندن این گفتوگو با
ریچارد کالیدرمن برای شما بیشتر و بیشتر خواهد
ش��د .کالیدرمن با «چکامهای برای آدلین» کشف
ش��د و حاال با فروش بیش از  80میلیون نسخه از
آثارش جزو محبوب ترین پیانیست های دنیاست.
در کت��اب رکورده��ای جهانی گین��س ،از وی به
عنوان «موفقترین نوازنده پیانو در سراس��ر دنیا»
نام برده شده اس��ت .این هنرمند تیرماه امسال با
اجرای ش��ش شب کنسرت در تهران و پذیرایی از
حدود هجده هزار نفر مخاطب در این کنس��رتها
میهمان ایرانیها بود و پس از اتمام این کنسرتها،
در گفتوگو با موس��یقی ما درباره همه ماجراهای
این کنسرت سخن گفت که در ادامه میخوانید.
برگزاری کنسرت در تهران از سوی شما
ی خبرساز شد و سرانجام امسال
سالهای زیاد 
در ته��ران روی صحنه رفت .پ��روژه برگزاری
اج��رای زنده در ای��ران چه زمانی برای ش��ما
جدی شد؟
دوست دارم قبل از اینکه به سوال شما جواب بدهم
بگویم که در  8س��ال گذش��ته یا شاید بیشتر 10
س��ال گذش��ته عالقه مند بودم که به ایران بیایم.
م��ن از طریق وب س��ایت و نامههای متعددی که
از طرفداران��م در ایرانیان دریافت کرده بودم خیلی
شگفت زده ش��دم که در ایران من را میشناسند.
من درباره فرهنگ پارس ،اصفهان ،درباره موزههای
زیبا و کاخ های قدیمی این کش��ور شنیده بودم و
همه اینها با هم به من انگیزه آمدن به این کش��ور
را داد و خیلی خوش��حالم که این کش��ور و مردم
ای��ن کش��ور را دیدم که خیل��ی خوباند و خیلی
خونگرم .انرژی مردم ایران به من احس��اس امنیت
فوق العادهای میداد.
بزرگترین دغدغه ش��ما پیش از اجرا در
ایران چه بود؟ چه چیزی بیش��تر از همه ذهن
ش��ما را درگی��ر خود درب��اره اج��را د ر ایران
کرده بود؟
در واقع اس��ترس که نمیش��ود گفت ولی من این
دغدغه را داشتم که واکنش مردم نسبت به اجرای
من چگونه خواهد بود؟ آیا اجرا را سرس��ری گوش
میکنند یا نه عمیقا و قلبا گوش میکنند؟ سپس
متوجه ش��دم که با اجرای من خیلی خوش��حال
میشوند و خیلی احساساتی شدم وقتی دیدم که
تماش��اگران با دیدن اجرای من خیلی خوش��حال
هستند .بعضی اوقات میدیدم که از جای خودشان
بلند میش��وند و تشویق میکنند .با آهنگها کف
میزنند ،میخندن��د و بعضیها هم داد میزدند و
این نشان میداد که اجرای من را دوست دارند و به
من انگیزه بازگشت به ایران را داد.
اج��رای قطع��ه «ای ای��ران» بازتابهای
زیادی در رسانههای داخلی و خارجی داشت.
چه اتفاقی افتاد که ش��ما تصمیم به اجرای این
اثر ایرانی گرفتید؟
سالها پیش من ایرانیانی را در پاریس مالقات کردم و
ازشان درخواست کردم که چند آهنگ محبوب ایرانی
را به من معرفی کنند که اگر روزی در ایران کنسرت
داش��تم بتونم اجرایشان کنم .پنج یا شش تا آهنگ
دریافت کردم و من «ای ایران» را انتخاب کردم به این
خاطر که با پیانو من و ارکستر جور در میآمد.
ش��ما در روزهای ملته��ب و پرخبری در
ایران روی صحنه رفتید .روزهایی که اسم ایران

در جهان در راس اخبار بود و حواشی مختلفی
در رسانهها مطرح میشد .چقدر درباره اتفاقات
و اخبار ایران در روزهای برگزاری کنسرتتان
مطلع بودید؟
مثل همه افراد دنیا من هم در رسانهها (رادیو،پرس،
ت��ی وی) دی��دم که ترام��پ تصمی��م گرفته که
قراردادی که بین آمریکا و اروپا و بعضی کشورها با
ایران بسته شده را زیر پا بذارد .من خیلی ناراحت
ش��دم که این اتفاق افتاد و این باعث محترم شدن
ایران و ایرانیها برای من ش��د .احترام دیگری که
من برای ایران قائلم این است که ایران یک کشور
خیلی قدیمی و ریشه دار بوده و هست ،با فرهنگ
قدیمی و هنر و معماری قدیمی و این را باید بگویم
که زبان فارسی در فرانسه خیلی شناخته شده و در
ادبیات قرن  17و  18ما اغلب به فرهنگ فارس��ی
اشاره شده است و من واقعا دوست داشتم که بیایم
و این کشور را ببینم.
تجربه اجرا در ایران جوری بود که ش��ما
در روز انتهایی دلتان بخواهد بار دیگر به ایران
بیایید؟
من به مدیر برنامههایم آقای اولیور تویسنت گفتم
ک��ه برای برنامه بعدی ما در ای��ران با آقای عبدی
صحبت کنند و بهترین زمان ممکن برای کنسرت
بعدی در ایران را انتخاب کنند .چون ما برنامههای
زیادی در کش��ورهای دیگر داریم ولی مطمئنم در
آینده با افتخار در ایران اجرا خواهیم کرد.
امکانات س��خت افزاری ای��ران را چطور
دیدید؟
ای��ران در قی��اس ب��ا اس��تانداردهای جهانی برای
برگزاری یک کنسرت چقدر فاصله دارد؟ صادقانه
میگویم س��النی که در آن اجرا داش��تیم یکی از
بهترین س��النهایی بود که تا به حال اجرا داشتیم
و خیلی خوب بود که دیدم سالنهای اینجا به روز
هس��تند و درباره معرفی کنسرت و نحوه تبلیغات
اطالعی ندارم .فقط چند جای شهر پوستر و بیلبورد
اجرای خودمان را دیدم .درباره کنس��رت اگر اشاره
کنم به تکنسینها منظورم صدابردارها ،نورپردازها
و ویدیو تکنس��ینها در واق��ع بهترین بودند و این
خیلی من را خوش��حال میکرد که آنها بهترینها
را انجام میدهند که کنس��رت ما بهتر برگزار شود
و در باالترین سطح هم تیم تهیه کننده و شرکت
برگزار کننده بود که همه اینها را در کنار هم جمع
کرده بود و برای من و تیم من و همه اعضای گروه
همکاری با آنها خوشایند بود.
انتخ��اب رپرت��وار قطعا بخ��ش مهمی از
اجرای ش��ما بود .معیار انتخ��اب آثاری که در
ایران اجرا کردید چه بود؟
در حقیقت اکثر قطعاتی که من در ایران اجرا کردم
در کش��ورهای دیگر هم اجرا میکن��م .البته "ای
ایران" به صورت اختصاصی در ایران اجرا شد ولی
ممکن اس��ت روزی آن را در کش��ورهای دیگر هم
اجرا کنم .باید در این زمینه فکر کنم و این می تواند
راهی برای معرفی فرهنگ ایرانی به دیگر کشورها
باشد  .تنها تفاوتی که بین کنسرت در ایران و دیگر
کشورها وجود داشت محدودیت پخش ویدئو کلیپ
بود ولی در آینده راهی برای پخش آن هم خواهیم
یافت .فقط تنها نکته در انتخاب رپرتوار برنامه عدم
اجرای قطعه «نامزدی عش��ق» بود .این اثر یکی از
بهترین قطعات من است ولی من نمیدانستم که
در ایران تا اید حد مورد توجه قرار گرفته و طرفدار
دارد .قول میدهم که در اجرای بعدی در ایران این
قطعه را اجرا کنم.
در ای��ران با همراهی ارکس��تر خصوصی
«ایستگاه» به سرپرس��تی مهدی نوروزی روی
صحنه رفتید .این انتخاب از کجا اتفاق افتاد؟
تهیه کننده کنسرت ما در ایران آقای مجید عبدی
کیا ارکستر ایس��تگاه را به مدیر برنامه من معرفی
کردند .ش��اید در ابتدا نگرانی هایی را داش��تم که
ارکستر ایرانی چطور با من هماهنگ خواهند شد
ولی در پایان باید بگویم که خیلی ارکس��تر خوبی
بودن��د و هرکدام به تنهایی میتوانند موزیس��ین
بزرگی بشوند .با اینکه بعضی جاهای موزیک خیلی
سخت بود ولی من همیشه می دیدم که لبخند به
لب و همیشه با روی خندان با من مواجه میشدند
و این برای من خیلی خوشایند بود که با این ارکستر

همکاری کردم .ارکستری به واقع حرفهای و قوی.
پرفورمنس��ی هم که در این اجرا داشتید
خیلی مورد توجه قرار گرفت .ش��ما برگههای
نتهای��ی که اج��را میکردید را ب��ه کودکان
حاضر در سالن هدیه میدادید و جو جالبی در
سالن بود.
این ایده حدودا بیست سال پیش به ذهن من آمد
وقتی که دیدم یک دخترجوان آمد جلو استیج و از
من درخواس��ت کرد که نتها را به او بدهم .در آن
لحظه من خیلی خجالت کشیدم .من نت ها را به
آن ج��وان دادم و وقتی کمی تامل کردم فهمیدم
که چقدر خوشحال شد و همان دختر این فرصت
و این ایده را به من داد که در بسیاری از کنسرت هایم
این کار را انجام بدهم .در ابتدا این کار را با بی میلی
انجام میدادم ولی االن خیلی راضی و خوشحالم که
نتها را به مردم میدهم .برای مثال من ایرانی بلد
نیستم صحبت کنم و خواننده هم نیستم .بهترین
راه ارتباط من با مخاطبان موزیک من و همچنین
نتهای من هستند.
برنامههای بعدیتان مشخص شده؟ بعد از
کنسرت در ایران چه اتفاقاتی قرار است بیفتد؟
این روزها پش��ت س��ر هم کنس��رت هایمان را در
سراس��ر دنیا برگزار میکنیم .بع��د از ایران ما باید
به چین برویم و بعد از آن مسکو ،آمریکا ،استرالیا،
نیوزیلند ،بلغارستان ،رومانی ،عربستان صعودی و
کواالالمپ��ور .در واقع زندگی من در س��فر به همه
جای دنیا و برگزاری کنس��رت برای مردم مختلف
میگذرد و این باالترین تفریح و افتخار من اس��ت.
در حال حاضر هیچ برنامهای برای توقف این مسیر
ن��دارم .منظورم این اس��ت که ف��ردا نمیخواهم
بازنشسته بش��وم .شاید در سالهای آینده این کار
را انجام بدهم ولی معلوم نیست چه زمانی .در واقع
تهیه کننده فرانسوی من میگوید که من تا زمانی
که  100ساله بشوم میتوانم پیانو بنوازم ولی خوب
زمانی را برای بازنشستگی انتخاب نکردهام.
شما از معدود آهنگس��ازان و نوازندگان
فرانسوي هستيد كه تمهاي تكراري فرانسوي
كه بيش��تر نواختن آكاردئ��ون در خيابان هاي
پاريس را به ذهن متبادر ميكند در كارهايتان
شنيده نميشود .چطور به اين ويژگى رسيديد؟
با سوالتان خوشحالم کردید .چون تصویر موزیک
فرانس��ه در ذهن مردم آکاردئون است .به هر حال
پدر من هم آکاردئون مینواخت  ،او یک قهرمان بود
و خیلی خوب آکاردئون مینواخت و نحوه آشنایی
من با آکاردئون پدرم بود .البته پدرم معلم موزیک و
پیانو بود ولی من تحت تاثیر آکاردئون قرار نگرفتم.
من جذب پیانو شدم و برای همین پیانیست شدم.
باید این را بگویم این درست است که آکاردئون ساز
قدیمی فرانسه است ولی در طول زمان ناپدید شد
و این روزها ج��ای خودش را به پیانو و گیتار داده
است .در واقع تعداد خیلی خیلی زیادی پیانیست
در فرانس��ه وجود دارد (کالس��یک،راک اند رول).
نواختن کیبورد و سینتیس��ایزر ه��م خیلی باب
ش��ده و تعداد کمی از مردم آکاردئون می نوازند .از
پنجاه سال پیش تا االن تعداد خیلی کمی از مردم
آکاردئون مینوازند.
دليل ارادتتان به موسيقي فيلم چيست؟
آيا بهتر نبود در زمان اجراي قطعات موس��يقي
فيلم بخشهايي از فيلمها هم پخش ميشد؟
اول از همه من بهترین قسمتها را برای رپرتوارم
انتخ��اب میکنم که ش��امل موس��یقی فیلم هم
میشوند .چون ساختن این موسیقیهای فیلم یک
تصوی��ر ذهنی از آهنگ برای مخاطبان میس��ازد.
به همین دلیل اس��ت که موسیقیهای فیلم هیت
میش��وند و خیلی محبوب .ب��ه همین خاطر من
به ساخت موس��یقی فیلم عالقه زیادی دارم  .من
آهنگ های رمانتیک زیادی برای فیلم ها ساختهام
و از نواختن آنها لذت میبرم.
خاطره خاصي از نوازندگي قطعه تايتانيك
داريد؟
در سال  1998فیلم تایتانیک را دیدم و من هم مثل
میلیونها نفر در سراس��ر جهان احساساتی شدم.
همیشه دوست داش��تم آهنگی را بسازم که مثل
س��مفونی تایتانیک باشد و تم های زیادی را با هم

زندگی من در س��فر به همه جای دنیا
و برگزاری کنسرت برای مردم مختلف
میگذرد و این باالترین تفریح و افتخار
من است
آهن��گ ه��ای رمانتیک زی��ادی برای
فیلم ها ساختهام
همیش��ه دوس��ت داش��تم آهنگ��ی را
بسازم که مثل سمفونی تایتانیک باشد و
ت��م های زیادی را با هم میکس کنم که
با موسیقی ،عشق بین دو شخصیت اصلی
را نشان بدهم
حض��ور در ای��ران برای م��ن لحظات
بسیار خوب و خوشحال کنندهای داشت
و یکی از رویاهایم بازگش��ت دوباره به
ایران است
میکس کنم که با موسیقی ،عشق بین دو شخصیت
اصلی را نش��ان بدهم و همانطور که میدانید فیلم
تایتانیک پای��ان تراژدیکی داش��ت .در پایان فیلم
باید غرق شدن کشتی و مرگ وحشتناک قهرمان
داستان را به زبان موسیقی ترجمه میکردم.
ممن��ون از وقت و انرژی ای که برای این
گفتوگو گذاش��تید .آخرین جمالت ش��ما را
درباره حضور و تجربه یک کنسرت با بیش از
هجده هزار مخاطب بیننده و مخاطب در ایران
میشنویم.
حض��ور در ایران برای من لحظات بس��یار خوب و
خوش��حال کنندهای داش��ت و یک��ی از رویاهایم
بازگشت دوباره به ایران است.
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کاله قرمزی جمعهها می آید
«کاله قرمزی  »۹۷که در اعیاد سال جاری و نوروز پخش شده ،از جمعه  ۲۲تیر بهصورت
هفتگی روانه آنتن میشود .به گزارش ایلنا ،مجموعه «کاله قرمزی  »۹۷با عروسکهای
جدیدی از جمله پیشی جان ،موشی جان ،داداش گلم ،خونه بغلی و اتفاقات جذاب به
دوستداران این مجموعه در نوروز  ۹۷تقدیم مخاطبان شد و قسمتهای جدید آن نیز در
اعیاد و مناسبتهای پیش رو پخش خواهد شد.

کوتاه از هنر

هنرمندان

کار جمشید مشایخی
به اتاق عمل کشید

جمشید مش��ایخی به دلیل بیماری گوارشی
مجددا به بیمارس��تان منتقل ش��د و پس از
بررس��ی پزش��کان از آخرین وضعیت ،مورد
عمل جراحی ق��رار گرفت .این عمل جراحی
در بیمارس��تان آتیه انجام ش��د و  5پزش��ک
متخصص در این بیمارس��تان استاد مشایخی
را تحت عمل جراحی روده و کیسه صفرا قرار
دادند .نادر مشایخی در مورد آخرین وضعیت
جمشید مشایخی گفت :به دلیل کیست روده
اس��تاد به اتاق عمل رفت .مشایخی ادامه داد:
پس از عمل جراحی حداقل ایش��ان دو هفته
باید در بیمارس��تان بس��تری و تحت مراقبت
ویژه باش��ند و زمان دقیق مرخص شدن او از
بیمارستان مشخص نیست.

داوود میرباقری مرخص شد

داوود میرباقری کارگردان س��ینما و تلویزیون
چن��د روز پیش برای جراحی به بیمارس��تان
نی��کان رفت��ه ب��ود و چن��د روزی در ای��ن
بیمارستان بستری شد .مشکل وی گرفتگی
رگ ه��ای قل��ب ب��ود ک��ه خوش��بختانه به
خوبی انجام ش��ده اس��ت و وی روز گذش��ته
 ۱۹تیرم��اه از بیمارس��تان مرخص ش��د .به
گزارش سینماس��ینما ،روز گذشته جمعی از
هنرمندان از جمله عبداهلل اس��کندری طراح
گریم سینمای ایران ،حسن فتحی کارگردان،
مجید مظفری و امیرحسین رستمی بازیگر،
هومن کبیری تهیه کننده و جمعی از عوامل
سینمایی به عیادت وی رفتند.

پرویناعتصامیدرسینما

سینما

«دخترشیطان»میآید

طبق برنامهریزیهای انجام ش��ده قرار اس��ت
«دختر شیطان» نیمه دوم آبان در سینماهای
ایران اکران شود و فیلمیران پخش این فیلم را
برعهده گرفته است.
ب��ا ادامه مراحل فنی فیلم س��ینمایی «دختر
ش��یطان» به کارگردانی قربان محمدپور این
روزها دلش��اد شیخ آهنگس��از هندی ساخت
شش ترانه برای کلیپهای «دختر شیطان» را
آغاز کرده است .قرار است سونو نیگام و آریجیت
س��ینک دو خواننده سرشناس هندی دو ترانه
از شش ترانه «دختر ش��یطان» را بخوانند .به
گزارشسینماسینما،همچنینقربانمحمدپور
کارگ��ردان و تهیه کننده این فیلم به زودی به
چین میرود تا برای اکران فیلمش در چین با
کمپانیهای چینی وارد مذاکره شود.

آگهی مفقودی

س��ند کمپان��ی خودرو رنو ل��وگان ال 90رنگ نقره ای  -متالیک مدل  1387به ش��ماره
موتور  K4MA690D061501و شماره شاسی  NAPLSRALD81024752مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مفقودی

کارت تردد فرودگاه بین المللی فرودگاه امام خمینی (ره) به نام حامد بت شکن به شماره
 18904مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
آگهی مفقودی

برگ س��بز خودرو پراید س��ایپا  141رنگ نقره ای  -متالیک مدل  1387به شماره پالک
ایران  175 - 21م  64به شماره موتور  2637376و شماره شاسی S1482287275544
به نام علی عظیمی عشاق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مفقودی

پنجشنبه  ۲1تیر ۱۳۹۷شماره۵۲۲1

مدرک تحصیلی اینجانب احس��ان بهرام پور فرزند س��عید به ش��ماره شناسنامه 1313
صادره از کرمان در مقطع کاردانی رشته مهندسی صنایع برنامهریزی و تحلیل سیستمها
صادره از واحد دانش��گاهی س��یرجان با ش��ماره  3299مفقود گردیده است و فاقد اعتبار
می باش��د .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان
به نش��انی اس��تان کرمان ،س��یرجان ،انتهای بلوار هجرت ،کدپس��تی7818813955 :
ارسال نماید.

زندگ��ی پروی��ن اعتصام��ی در قال��ب فیلم
سینمایی با نام موقت «پروین» تا پایان امسال
س��اخته میش��ود .فيلمنامه اين فيلم توسط
نغمه ثمينی نمایشنامهنویس و فیلمنامهنویس
در حال نگارش و قرار است در این فیلم روایت
جدي��دی از زندگی اين ش��اعره ک��ه روایتی
متفاوت با ديدگاههای رسمی و رايج به نمایش
گذاشته شود .به گفته نغمه ثمینی ،نويسنده
اين فيلمنامه ،پروين اعتصامی ش��اعری است
كه در زير سايه خوانشهای رسمی گم شده
و ش��ايد آنچه بيش از اش��عار پروين اهميت
داشته باش��د ،نحوه زندگی اوست .زنی كه با
جسارت پاي شعر ايستاد و راه را برای آيندگان
گش��ود .به گ��زارش هنر و تجربه ،رخش��نده
اعتصام��ی معروف ب��ه پروی��ن اعتصامی در
 ۲۵اس��فند  ۱۲۸۵در تبریز به دنیا آمد و در
 ۱۵فروردین  ۱۳۲۰در تهران درگذشت .او یکی
از مشهورترین ش��اعران زن ایران است .زادروز
پروی��ن اعتصامی به عنوان «روز بزرگداش��ت
پروین اعتصامی» نامگذاری شدهاست.

آگهی مفقودی

س��ند مالکیت راهور خودرو با ش��ماره پالک ایران  135 - 99ص  25به ش��ماره موتور
 3950728و شماره شاسی  S3412290860554مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
آگهی مفقودی

کارت بازرگانی به ش��ماره  111472متعلق به ش��رکت سپاهان کربن به مدیریت محمد
کاظم مشکواتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
آگهی مفقودی

برگ س��بز خودرو هیوندای س��انتافه رنگ س��فید  -روغنی مدل  2010به شماره پالک
ای��ران  664 - 22ط  65ب��ه ش��ماره موت��ور  G6DC9S520486و ش��ماره شاس��ی
 KMHSH81GDAU572698به نام محمدرضا ش��رافت مفق��ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
آگهی مفقودی

مدرک تحصیلی اینجانب ابراهیم عباسی عشاقی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 45
صادره از مالیر در مقطع کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی صادره از واحد دانشگاهی بروجرد
با شماره 89/3/31 ، 48/79 /13761مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد .از یابنده
تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اس�لامی واحد بروجرد به نشانی مجتمع
امام خمینی (ره) ارسال نماید.

