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فرهنگ و هنر

 ۹۰نوازنده تنبور در تاالر وحدت
مینوازند

گروه بــزرگ جامی به سرپرســتی رضا
علیآبادی با همراهــی  ۹۰نوازندۀ تنبور
در تــاالر وحدت چهــار قطعه را ضبط و
بهزودی منتشر خواهد کرد.
به گــزارش ایســنا ،رضــا علیآبادی،
سرپرســت گروه جامی دربــاره آخرین
فعالیتهــای این گروه توضیح داد :چهار
قطعــه به آهنگســازی بنده بــه همراه
گروهی متشــکل از  ۹۰نوازنده در تاالر
وحدت ضبط شده اســت .تهیهکننده و
کارگردان ایــن چهار اثر آقایان ســعید
و مســعود برزی هســتند و ناشر آن نیز
«هفدانگ» خواهد بــود که بهزودی به
صورت صوتی و تصویری منتشر خواهد
شد.
علیآبــادی در ادامه گفت :اعضای گروه
جامی ،اعضای ثابت و همگی از شاگردان
بنده هستند .این گروه با اعالن فراخوان
تشــکیل نشده اســت و معمو ًال اعضا از
آکادمی تحت نظارت و تدریس اینجانب
انتخاب میشــوند .در چند مــاه اخیر به

بامعرفیبرگزیدگان

بیستویکمین جشن حافظ برگزار شد
بیست و یکمین جشن حافظ با اهدای جوایز خود به بهترینهای
سینما و تلویزیون برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،شب گذشته  ۲۹آبان ماه بیست و
یکمین مراسم جشن حافظ به یاد زندهیاد علی معلم و با حضور
اهالی سینما و تلویزیون در هتل اسپیناس پاالس تهران و با
اجرای حدیث پورعابدینی و در ادامه محمد سلوکی برگزار شد.
در ابتدای مراسم رضا یزدانی قطعهای را اجرا کرد و امید معلم
دبیر جشن با قرائت پیامی این مراسم را به طور رسمی آغاز کرد
و در ادامه از خانواده شهید علی لندی تقدیر کرد و پدر این شهید
نوجوان فرزندش را قهرمان دهه هشتادی معرفی کرده و بیان
کرد که پسر من ثابت کرد جوانمردی نمرده است.
همچنین با پخش کلیپی آذر معماریان از مسعود کیمیایی
کارگردان سینمای ایران تقدیر کرد .در ادامه مسعود کیمیایی
در پیامی تصویری با گرامیداشت یاد زنده یاد علی معلم ،بیان
کرد که این جایزه را حافظ و علی معلم میپذیرد .جواد طوسی
به نیابت از این کارگردان جایزه را دریافت کرد.در بخش اهدایی
نشان عباس کیارستمی ،علیرضا امینی روی صحنه آمد و با تاکید
بر اینکه عباس کیارستمی جایگزینی ندارد این جایزه را به بهمن
و بهرام ارک برای فیلم «پوست» اهدا کرد.
تندیس بهترین فیلمنامه تلویزیونی
در این بخش لیال بلوکات و همایون ارشادی تندیس حافظ را
به محمدحسین مهدویان برای فیلمنامه سریال شبکه نمایش
خانگی «زخم کاری» اهدا کردند.
تندیس بهترین تدوین
هایده صفی یاری تندیس بهترین تدوین را برای فیلم «قهرمان»
از دستان سپیده عبدالوهاب دریافت کرد.
بهترین کارگردانی مجموعه تلویزیونی
نیکی کریمی تندیس این بخش را به شهرام شاه حسینی برای
«می خواهم زنده بمانم» اهدا کرد ،وی این جایزه را به پسرش
«مانی» تقدیم کرد.
بهترین بازیگر زن کمدی تلویزیون
تندیس این بخش توسط گوهر خیراندیش و دخترش آزاده

اسماعیل خانی به ژاله صامتی برای سریال «زیرخاکی» اهدا شد.
بهترین بازیگر زن درام تلویزیونی
نسرین نصرتی تندیس این بخش را به رعنا آزادی ور برای
«زخم کاری» تقدیم کرد.
بهترین بازیگر مرد کمدی تلویزیون
رضا بابک تندیس این بخش را به پژمان جمشیدی برای بازی
در سریال «زیرخاکی ۱و  »۲تقدیم کرد .جمشیدی نیز بعد از
دریافت این جایزه از ژاله صامتی تشکر کرد.
بهترین موسیقی متن
تندیس این بخش به بامداد افشار برای فیلم «پوست» اهدا شد.
بهترینفیلمبرداری
نیما رئیسی و الهه حصاری تندیس این بخش را به مرتضی
نجفی برای فیلم «تومان» تقدیم کردند.
بهترین دستاورد فردی
در ادامه تندیس بهترین دستاورد فردی نیز توسط رضا عطاران
به علی سرتیپی اهدا شد.

بهترین بازیگر مرد درام تلویزیون
تندیس این بخش به امیر آقایی برای سریال «آقازاده» توسط
مستانه مهاجر تقدیم شد.
همچنین مه لقا باقری تندیس ویژه داوران در این بخش را به
جواد عزتی برای بازی در سریال «زخم کاری» و فیلم سینمایی
«شنای پروانه» اهدا کرد.
بهترین سریال
تندیس این بخش برای سریال «زخم کاری» به محمدرضا
تخت کشیان اهدا شد که محمدحسین مهدویان به جای
تختکشیان این تندیس را دریافت کرد.
بهترین چهره تلویزیونی
مسعود فروتن و بهرام بهرامیان تندیس این بخش را به سروش
صحت برای برنامه «کتاب باز» تقدیم کردند .صحت نیز با تاکید
بر اینکه سری جدید این برنامه به زودی آغاز میشود ،آرزو کرد
که آب به اصفهان ،خوزستان و سایر شهرهایی که با بحران کم
آبی مواجهند ،بازگردد.

بهترین ترانه تیتراژ
تندیس این بخش توسط گالب آدینه و نورا هاشمی به علیرضا
قربانی برای «هم گناه» اهدا شد.
بهترین بازیگر زن سینمایی
آزاده صمدی بازیگر سینما و تلویزیون روی صحنه آمده و با
اشاره به اینکه این بخش  ۲تندیس دارد ،اولین تندیس را به
سوسن پرور برای «بوتاکس» اهدا کرد و دومین جایزه نیز به
پردیس احمدیه برای «تومان» تقدیم شد.
بهترین بازیگر مرد سینمایی
با توجه به اینکه برای این بخش نیز  ۲تندیس در نظر گرفته شده
بود ،مهران مدیری تندیس اول را به پیمان معادی برای «درخت
گردو» اهدا کرد که با توجه به اینکه این بازیگر در مراسم حضور
نداشت با پیامی تصویری از برگزار کنندگان جشن تشکر کرد.
مدیری نیز در ادامه گفت :نمیدانم چرا من را برای حضور در این
فیلم انتخاب کردند ،من بسیار بد بودم و اگر جایزه چپق طالیی
بود ،به من میدادند.تندیس دوم این بخش نیز توسط سعید راد
روی صحنه آمد و با اشاره به حواشی هیات داوران جشنواره فجر
و شائبه دخالتش در انتخاب نشدن جواد عزتی گفت که اص ً
ال
چنین نبوده و بسیار این بازیگر را تشویق کرد و تاکید کرد وی
یکی از پرتالشترین و بهترینهای ما است و از حضار خواست
او را تشویق کنند .راد در ادامه تندیس دوم این بخش را به امیر
جدیدی برای «قهرمان» تقدیم کرد.
بهترین فیلم ،فیلمنامه و کارگردانی
پانتهآ بهرام بازیگر سینما و تلویزیون تندیس این سه بخش را به
نام اصغر فرهادی برای «قهرمان» اعالم کرد .سحر گلدوست
بازیگر «قهرمان» این جوایز را به نیابت از اصغر فرهادی دریافت
کرد.
بهترینمستند
تندیس این بخش به فرزاد خوش دست برای مستند «خط
باریک قرمز» اهدا شد.
بهترین دستاورد فنی و هنری
تندیس این بخش نیز به زنده یاد ارشا اقدسی تقدیم شد.

همراه این گروه بالغ بر شش ویدئوکلیپ
ضبط و منتشــر شده است که بیشتر آنها
در دسترس عموم قرار گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد :این گروه بزرگ ساز
مقامی و نواحی بیش از پیش به حمایت
دستگاههای دولتی برای بقا نیاز دارد ،هر
چنــد که بنیاد رودکــی در فراه م کردن
نهایــت همکاری
مــکان تمرین و اجرا
ِ
داشــته است .در آینده نزدیک در صورت
حمایتهای بیشــتر ،گروه برای اجرای
کنســرت آماده خواهد شد ،هرچند که با
شرایط نامســاعد کنونی اجرای این ایده
کمی دور از ذهن است.
وی در پایان تصریح کــرد :گروه بزرگ
تنبورنوازان جامی ،ایدههای بزرگی در سر
دارد که تا اکنون بعد از گذشت چند ماه در
تاالر رودکی ،فرهنگسرای نیاوران ،تاالر
وحدت ،کاخ ســعدآباد برنامه اجرا کرده
است .امیدوارم یک آلبوم تصویری از این
گروه منتشر شود و برای تحقق این مهم
نهایت تالشم را خواهم کرد.

فضایی دور از آلودگی صوتی میخواهیم

عباس نجاری که در این دوره از جشنواره تئاتر آیینی سنتی نمایش «پهلوان کچل و دیوهای
سیاه» را اجرا میکند ،معتقد است که آثار عروسکی و سنتی برای اجرای خود نیازمند فضایی
در خور و به دور از آلودگی صوتی هستند.
به گزارش ایســنا ،ایــن کارگردان درباره میزان توجه جشــنواره تئاتر آیینی ســنتی به
نمایشهای عروسکی گفت :اگرچه جشنواره آیینی و سنتی میکوشد بستر مناسبی برای
آیینها و نمایشهای ایرانی باشــد اما الزم اســت که با نــگاه به نمایشهای کوچک و
ظریف عروســکی در مقابل نمایشهای صحنهای ،فضایی در خور و دور از آلودگیهای
صوتی ،به این گونهها اختصاص دهند.نجاری درباره محتوای نمایش خود نیز توضیح داد:
این نمایش بر اســاس درونمایه ،نمایش «جی جی ویجی» شیراز و بارویکردی همسو
با جامعه امروز اســت که به روایت عشق و دلدادگی ،پهلوانی ،گذشت و تالش در زندگی
میپردازد.او با اشــاره به کارکرد نمایش «جی جــی ویجی» افزود« :جی جی ویجی» از
دیرباز شــادی بخش محافل و مجالس شــیرازیهای اصیل بوده و در جشنهایی نظیر
صبح روز عروسی و بسیاری شادمانیهای دیگر اجرا میشد .در این نمایش معموال مردی
نمایشــگر خیمه سادهای برپا کرده و با چند عروسک دستکشی ،داستانی ماندگار را برای
مهمانان اجرا میکرد.

ســند کمپانی خودرو ســواری 405GLXدوگانه

کارت خودرو سواری بسترن b30رنگ مشگی مدل

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند ef7دوگانه

کارت خودرو سواری پراید  ۱۱۱رنگ سفید مدل

کارت خــودرو ســواری پــژو  ۴۰۵رنــگ نقــره

ســوز رنگ نقره ای مدل  1390به شماره موتور

 ۱۳۹۶به شماره موتور  CA4GB16203184و

رنــگ ســفید مــدل  1387بــه شــماره موتــور

 124900362822و شــماره شاســی �NAAM

شماره شاســی  NAGS8CE25HA460230و

 147H04087166و شــماره شاسی �NACJ1J

 ۱۳۸۹به شــماره موتــور  ۳۵۵۰۱۵۶و شــماره

ای-متالیــک مــدل  ۱۳۸۴بــه شــماره موتــور

 11CA9BE080234و شماره پالک  612ه 96

شماره پالک  293د  68ایران  11متعلق به آقای

 E7JF419870و شــماره پــاک  353ب 62

ایران  43متعلق به آقای محمد شیاسی سردواب

علی اصغر پورمحمدیان مفقــود و از درجه اعتبار

ایران  47متعلق به آقای مجید جمشــیدی مفقود

سفالیی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ساقط است.

و از درجه اعتبار ساقط است.

شاســی  S5430089019183و شــماره پالک
 593س  52ایــران  10متعلــق بــه آقای دانیال
میرزایی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 12484006020و شماره شاسی 14205720
و شــماره پــاک  358د  26ایــران  38متعلق به
آقــای نیما بنی اســدی مفقود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

ســند ماشــین خــودرو ســواری ســاندرو رنــگ

ســند کمپانــی خــودرو ســواری ســاندرو رنــگ

کارت خــودرو ســواری تیبــا 2رنگ ســفید مدل

برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰۶رنگ سفید مدل

برگ ســبز خودرو سواری ولوو رنگ نقره ای مدل

مشــکی مــدل  1396بــه شــماره موتــور

مشــکی مــدل  1396بــه شــماره موتــور

 K4MC697-R070334و شــماره شاســی

 K4MC697-R070334و شــماره شاســی

 1386بــه شــماره موتــور  m158435974و

 ۱۳۸۱به شماره موتور  10FSE33983975و

 ۲۰۱۴به شــماره موتور b5204t94654212

 NAPBSRBYAH1036349و شــماره پــاک

 NAPBSRBYAH1036349و شــماره پــاک

شــماره شاســی  nas821100h1099159و

شماره شاســی  81620220و شماره پالک ۵۹۵

 376ج  47ایــران  22متعلــق بــه خانــم طاهره

 376ج  47ایــران  22متعلــق بــه خانــم طاهره

خاکپور فرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

خاکپور فرد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ساراتدین مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ســوخت خــودرو ســواری  Mvmرنگ نوک
مــدادی متالیــک مــدل  ۱۳۹۹به شــماره موتور
 Mvme4t15badl012726و شــماره شاســی
 NATGBAERXL1000969و شــماره پــاک
 357ق  29ایــران  84متعلــق بــه آقای علیرضا
کربالیی قدیر به کد ملی  0073116505 :مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

شماره پالک  815و  44ایران  12متعلق به خانم

ق  ۵۴ایــران  ۵۷متعلق به آقــای بهروز علیخانی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

و شماره شاســی  yv1635mv1e2084548و
شماره پالک  ۲۷۹ه  ۳۹ایران  ۸۸متعلق به آقای
مســعود بصروی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

کارت خودرو ســواری دانگ فنگ اچ ســی کراس

پروانه بهره بــرداری تولیدی صنعتی به شــماره

سند کمپانی خودرو سواری  ۲۰۶رنگ نقره ای مدل

ســند کمپانی خودرو ســواری پراید رنگ ســفید

رنــگ مشــکی مــدل  1396بــه شــماره موتــور

پروانــه  127/29964صــادر شــده بــه تاریخ

 ۱۳۸۳به شــماره موتور  10fsm84584294و

 FA173B0031231۱و شماره شاسی �NAAE

 1390/12/15توســط وزارت صنعــت ،معــدن

شماره شاســی  82650719و شماره پالک ۳۹۷

مدل  ۱۳۹۰به شماره موتور  ۴۱۲۴۴۴۹و شماره

 4CFZ7HX0436288و شــماره پــاک 376

و تجارت متعلق به شــرکت گروه تولیدی صنعتی

م  ۶۷ایران  ۵۳متعلق به آقای سید امیر حسین

ه  44ایران  20متعلق بــه آقای میثم طالب زاده

بازرگانی بین المللی تیسر مفقود و از درجه اعتبار

حقوقــی اصفهانی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط

کاسگری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ساقط است.

است.

نوریانی نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

پروانــه بهره بــرداری تولیدی به شــماره پروانه

برگ ســبز خودرو ســواری آریســان رنگ سفید

کارت خودرو ســواری آریســان رنگ ســفید مدل

ســند کمپانی خــودرو ســواری پــژو ۲۰۶TU3

برگ سبز خودرو سواری پراید رنگ سفید روغنی

/2638ص 90 / 180/صــادر شــده بــه تاریخ

مدل  1395به شــماره موتور 118j0030577

 1382/09/18توســط معاونــت غــذا و دارو

و شــماره شاســی  naab66pe6gv664787و

 1395به شماره موتور  118j0030577و شماره

رنگ ســفید -روغنــی مــدل  ۱۳۹۱به شــماره

مدل  1386به شماره موتور  2116444و شماره

دانشــگاه علوم پزشــکی تهران متعلق به شرکت

شــماره پــاک  499ص  36ایــران  57متعلق به

ســاقه گندم زرین مفقود و از درجه اعتبار ساقط

آقای حمیدرضا قاســمی مفقــود و از درجه اعتبار

است.

ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری جــک s5رنــگ
سـ�فید مـ�د ل  ۹۵بــه شــماره موتــور �HFC
 4GA31DG3017380۰و شماره شاسی �NAK
 SH7324GB122703و شــماره پــاک 493
ج  41ایران  88متعلق به آقای میرعلی موســوی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

«آگهی مفقودی»
بــرگ ســبز و ســند کمپانــی وانت ،سیســتم :پیــکان ،تیپ:
 ،1600iمدل ،1386 :به رنگ ســفید-روغنی ،نوع ســوخت:
بنزین ،به شــماره موتور  11285069098و شــماره شاسی
 30516575و شــماره پالک انتظامی ایران  612 – 17ج 75
به نام حسین سلیمی ریکانی به شماره ملی 2750721253
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.
ارومیه

شاســی  naab66pe6gv664787و شماره پالک
 499ص  36ایــران  57متعلق به آقای حمیدرضا
قاسمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

موتــور  ۱۴۱۹۱۰۱۳۴۲۴و شــماره شاســی
 NAAP03ED1CJ585725و شــماره پــاک
 ۴۲۹ل  ۸۹ایران  ۲۵متعلق به آقای بهمن طالبی

شاســی  S3412290914583و شــماره پالک
 ۳۴۱ل  ۷۶ایــران  88متعلق به آقای محمد علی

شاســی  s1412286188866و شــماره پــاک
 661ص  94ایران  44متعلق به آقای علی محمد

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گنجی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری پراید رنگ ســفید

سند کمپانی خودرو سواری پژو  207رنگ سفید
مدل  1399به شماره موتور 178B0033616
و شماره شاسی  NAAR03FE2LJ136777و
شماره پالک  443د  84ایران  99متعلق به آقای
احســان ربیع اشــکذری مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری  Mvmرنگ نوک مدادی
متالیک مد ل  ۱۳۹۹به شماره موتور �Mvme4t
 15badlo127266و شــماره شاســی �MATG
 BAERXL1000969و شــماره پــاک  ۳۵۶ق
 ۲۹ایــران  ۸۴متعلــق به آقــای علیرضا کربالیی
قدیر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه اینجانب مریم اورک سوســن فرزند

درجه اعتبار ساقط است.

کارت خــودرو ســواری پراید رنــگ قرمز متالیک

سند کمپانی خودرو سواری دنا پالس رنگ سفید
مدل  1398به شــماره موتور 147h0463534
و شماره شاسی NAAW21HU0KE186138
و شــماره پــاک  117ج  98ایــران  45متعلق به
خانم پروین عباسلو مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

کارت خودرو سواری  Mvmx55رنگ نوک مدادی
متالیک مد ل  ۱۳۹۹به شماره موتور �Mvme4t
 15badl0127266و شــماره شاســی �MTG
 BAERXL1000969و شــماره پــاک  ۳۵۷ق
 ۲۹ایــران  ۸۴متعلــق به آقــای علیرضا کربالیی
قدیر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مــدرک تحصیلی اینجانب مسعودسیاســر فرزند
محمود به شــماره شناســنامه  9906صــادره از
گرگان در مقطع کارشناسی و رشته عمران صادره
از دانشــگاه آزاد اســامی واحد گرگان به شماره
 01732153000و تاریــخ 1390/11/30
مفقود گردیده اســت .از یابنــده تقاضا میگردد
اصل مدرک را به نشانی دانشگاه مربوطه تحویل
دهد.

روغنی مدل  1386به شماره موتور  2116444و
شماره شاسی  s14122861888666و شماره
پــاک  661ص  94ایران  44متعلق به آقای علی
محمد گنجی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدل  1394به شماره موتور  5353619و شماره
شاســی  NAS411100F1121256و شــماره
پــاک  227م  42ایران  99متعلق به خانم زهرا
اسدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

خانی بــه شــماره شناســنامه  39و شــماره ملی
 5279683728صــادره از امیدیــه مفقود و از

