داریوش فرهنگ که یکی از فیلمهایش پس از گذشت 13
سال هنوز اکران نشده است ،ابراز امیدواری میکند شرایطش
برای ساخت یک فیلم جدید در سینما مهیا شود چون دوست
رف فیلم ساختن ،هر اثری را تولید کند.
ندارد صِ ِ
«فرهنگ» بیش از  ۵۰سال قبل فعالیت خود را در تئاتر آغاز
کرد و در این سالها در مقام کارگردان ،بازیگر و فیلمنامهنویس
آثار ماندگاری را خلق کرده است که «کفشهای میرزا
نوروز»« ،طلسم»« ،دو فیلم با یک بلیت»« ،بهترین بابای
دنیا» و «سلطان و شبان» تنها بخشی از آنهاست.
کانون کارگردانان خانه سینما قصد دارد مراسمی را به پاس
فعالیتهای هنری او با عنوان «شب داریوش فرهنگ» برپا
کند و این کارگردان به همین بهانه در گپوگفت کوتاهی با
ایسنا از عالقه خود به ساخت فیلم سینمایی پس از گذشت
یک دهه سخن گفت.
فرهنگ که شخصیتی جدی و در عین حال طنز گفتاری
جالب توجهی هم دارد ،ابتدا در پاسخ به اینکه با توجه به سابقه
ساخت فیلمهای متفاوت ،چرا چند سالی است که هیچ فیلمی
در سینما نساخته است؟ گفت :چون در چند سال اخیر مرا مدام
به بازی گرفتند و من هم بازی کردم ( میخندد) .حقیقتش
این است آن چیزی که من دلم میخواهد بسازم که بتواند
با مخاطب گسترده ارتباط برقرار کند و ارشاد اجازه ساخت
آن را بدهد پیدا نشده؛ یعنی به دلیل شرایط تولید و سرمایه
و بازدهی و اکران و همه مصیبتهایی که میدانیم و اما و
اگرها ،کار آنقدر به تعویق افتاد تا به جایی رسید که عطایش
را به لقایش بخشیدم ولی هنوز امیدوارم فرصتی فراهم بشود
تا بتوانم آنچه را که میخواهم کار کنم ،بخصوص اینکه چند
سناریو کار نشده دارم که اگر فرصتی پیش آید ،دوست دارم
آنها را بسازم.
وی یادآوری کرد :شرایط تولید در سینما و بازیگری تفاوت
دارد ،در کارگردانی شرایط سرمایهگذاری ،اکران و روحیه

داریوش فرهنگ:

من هم حال خوشی ندارم اما امیدوارم...
اجتماعی هم دخیل است ،به همین دلیل کارم به تاخیر افتاد.
البته خیلی به ژانر فکر نمیکنم و باید ببینم در هر موقعیتی
حوصله چه کاری وجود دارد.
فرهنگ درباره وضعیت سینما و آینده پیشرو هم گفت :سینما
در این دو سال کرونایی مثل همه شغلهای دیگر از رونق
افتاد ،اما میدانم که راه و جای خود را پیدا میکند و من
هم اگر بتوانم جای خود را پیدا میکنم  ،آنچه را که دوست
میدارم خواهم ساخت .االن دیگر به سن و سالی رسیدهام

که نمیخواهم فیلمی بسازم که صرفا فیلم ساخته باشم ،باید
چیزی باشد که آن را دوست بدارم و احساس کنم میشود آن
احساسات را با دیگری هم در میان گذاشت.
او باره شرایط ساخت فیلم در دوران فعلی در مقایسه با گذشته
بیان کرد :وضعیت سینما هم قطعا مثل بقیه جامعه است .آیا
رونقی در تولید وجود دارد؟ آیا کارخانهها یکی پس از دیگری
تعطیل نمیشوند؟ وقتی جامعه روحیه الزم را ندارد و بحران
پشت بحران داریم ،مثل بیآبی و خشکسالی که نتیجه ندانم

کاری و نابلدی مسئوالن است و کار را به اینجا رساندند،
سینما هم جدا از این چیزها نیست .نمیتوان یک سریال طنز
و کمدی ساخت در حالی که روحیه جامعه آنطور نیست ،پس
بهتبع روحیه جامعه  ،من هم حال خوشی ندارم ولی امیدوارم
زودتر این مشکالت برطرف شود ،رونقی به وجود آید تا کمی
جای امیدواری برای کسب و کار در همه حرفهها از جمله
سینما فراهم باشد.
داریوش فرهنگ در پایان با یادآوری فیلمهایی که تاکنون
ساخته و به بهانه همانها قرار است پاسداشتی از سالها
فیلمسازیاش انجام شود ،در پاسخ به اینکه کدامیک از آثارش
را بیشتر دوست دارد؟ گفت :من حدود  11فیلم سینمایی
ساختم و همین تعداد هم سریال .نقشهای زیادی را هم
بازی کردهام ،اما در بین فیلمهای سینماییام سه فیلم را بیشتر
از بقیه دوست دارم ،البته نه به این معنا که از ساخت بقیه
پشیمان باشم یا ناراحت ،اما آنهایی که بیشتر دوست دارم
یکی فیلم «طلسم» است که اولین فیلمم بود ،دیگری «دو
فیلم با یک بلیت» و سومی هم که آخرین فیلمم بود با نام
«یک گزارش واقعی» که اکران نشده است .این سه فیلم به
روحیه و خلقیات من خیلی نزدیک بودند.
او در آخر درباره دلیل اکران نشدن فیلم آخرش هم تاکید کرد
که ماجرای اکران نشدن این فیلم داستان خود را دارد و شاید
در وقتی دیگر درباره آن صحبت کند.
مراسم شب «داریوش فرهنگ» به همت کانون کارگردانان
سینمای ایران و با مشارکت موزه سینماوفیلم خانه ملی ایران
با حضور چهرههای مطرح سینمای ایران عصر چهارشنبه،سوم
آذر ماه ساعت  ۱۸در سالن سینماتوگراف موزه سینما
برگزارخواهد شد.
در شب «داریوش فرهنگ» عالوه بر سخنرانی برخی از
سینماگران درباره این فیلمساز ،نسخه مرمت شده فیلم
«طلسم» نمایش داده میشود.

وزیر فرهنگ در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی خبرداد:

تدارک بسته کامل احیای حوزههای اجتماعی آسیبدیده در پساکرونا

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه هفتصد
و شصت و دومین جلسه شورای فرهنگ
عمومی از تدارک بسته کامل این شورا با
همکاری مردم و دستگاههای عضو در بازسازی
حوزههای اجتماعی آسیب دیده ناشی از شیوع
کرونا خبر داد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ،هفتصد و
شصت و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی
امروز (سه شنبه  ۲آذر) با حضور محمدمهدی
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سید
مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و
جمعی از اعضای این شورا در محل وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
مالحظات و ضرورت های روز دانشجو،
مالحظاتی در خصوص ورزش و فرهنگ
عمومی و ابعاد فرهنگی ،رسانه ای و اطالع
رسانی بحران کرونا در آستانه موج ششم
و پساکرونا ،اجرا و امکان سنجی مصوبات
شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای
فرهنگ عمومی در خصوص کرونا از جمله
دستورات این جلسه بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص این
جلسه اظهار کرد :شورای فرهنگ عمومی به
عنوان یکی از مهمترین شوراهای اقماری
شورای عالی انقالب فرهنگی بنا را بر اجرای
اولویت های فرهنگی نهاده است بر این اساس
در دوره جدید شورای فرهنگ عمومی موارد
ملموس و عینی را در دستور کار داریم.
محمد مهدی اسماعیلی افزود :یکی از
مهمترین موارد مطرح شده در جلسه شورای
فرهنگ عمومی انسجام اجتماعی آسیب دیده
بواسطه شیوع کرونا بود ،امروزه کرونا عادی

ترین رفتارهای اجتماعی را مورد آسیب قرار
داده و حتما حوزه فرهنگی جامعه باید راه حلی
برای این مساله بیندیشد.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت :با وجود
موفقیت هایی که دولت جمهوری اسالمی
در موضوع مقابله با کرونا و خودایمنی جمعی
داشته اما طوالنی شدن مدت شیوع ،عوارضی
را هم برای حوزه رفتارهای اجتماعی از جمله
شعائر دینی ،مراسم شادی و عزا ،صله رحم و
غیره در پی داشته است.
اسماعیلی افزود :در شورای فرهنگ عمومی
بسته کاملی را برای دوره پسا کرونا در حوزه
های آسیب دیده اجتماعی تدارک دیده ایم
و درصددهستیم کار فرهنگی مهمی در این
حوزه با حضور خود مردم و نقش آفرینی مردم
و دستگاه ها انجام شود .بر همین اساس کار از
پیش طراحی شده ای برای احیای حوزه هایی

که در کرونا آسیب دیده اند با همکاری دستگاه
های عضو در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت :رهبر معظم انقالب در پیوست احکام
ابالغی اعضای شورای عالی سیاستگذاری
اولویت ها و تشکیل کمیته ای را برای
اصالحات جدی مطرح کرده اند و شورای
فرهنگ عمومی بر این اساس دبیرخانه ای راه
اندازی کرده که در اختیار این کمیته قرار گرفته
تا مشکالت حوزه فرهنگی مورد بازسازی قرار
گیرد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی نیز در حاشیه
این جلسه به خبرنگار ایرنا گفت :دستور بسیار
مهم جلسه شورای فرهنگ عمومی این بود
که متناسب با شرایط پساکرونا باید نظام
فرهنگی کشور تمهیدات عمیق و پیش یابانه و
دوراندیشانه ای داشته باشد و منفعالنه برخورد
نکند.

سید مجید امامی افزود :فرصت ها و
تهدیداتی در زندگی و زیست فرهنگی ما در
دوره پساکرونا فراهم آمده ،محدودشدن آئین
های مذهبی ،خانوادگی ،سورها و سوگ ها و
تهدیدهایی در حوزه ناامیدی و کاهش سرمایه
اجتماعی جدی است و از سوی دیگر فرصت
هایی مثل افزایش روحیه خودباوری بواسطه
توانایی از عبور رکورد صدمیلیون تزریق
واکسن ،یا موضوع بسیار مهم توان کشور
در عبور از پنج موج گسترده کرونا به عنوان
فرصت هایی در نظر گرفته می شود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت :مقرر شد با
تاکید بر حوزه اولویت های ملی سبک زندگی
و مدیریت بهینه رابطه دین و علم ،شورای
فرهنگ عمومی فعاالنه ورود پیدا کرده و
بیش از  ۲۷دستگاه در خصوص این حوزه با
هماهنگی یکدیگر اجراکننده باشند.
امامی گفت :ما یک سند خوب در دوره قبل
شورا تحت عنوان «پیوست فرهنگی بحران
های طبیعی» داشتیم که ابعاد فرهنگی رسانه
ای و اجتماعی بحران ها را دنبال می کرد،
در این جلسه قرار شد آن سند را در چارچوب
مسائل پساکرونا بازنگری کرده و تا دو هفته
آینده به تصویب شورای فرهنگ عمومی
برسانیم.
وی افزود :نکته مهم دیگر موضوعات روی
زمین مانده است ،از جمله رویکرد بینش
سازی رفتاری و پیشنهادات کامال رسانه ای
و فرهنگی در خصوص افزایش شاخص تزریق
واکسن و تقویت حضور در مدارس و دانشگاه ها
در دوره پساکرونا ،در این خصوص پیشنهادنامه
و توصیه نامه ای به دستگاه ها امروز ابالغ می

شود ،در این توصیه نامه پیشنهادات رسانه ای و
رفتاری و فرهنگی به سازمان ها ارائه شد که بر
اساس آن بتوانیم به  ۹۰درصد تزریق واکسن
در کشور برسیم اگر ما به این عدد نرسیم نمی
توانیم کرونا را بگذرانیم و متاسفانه این رقم
االن حدود  ۸۰درصد است.
امامی ادامه داد :پیمایش های دقیقی روی
این موضوع مطرح و مطالعاتی انجام شد ،نگاه
مردم به کرونا و دلیل واکسین زدن و نزدن
بررسی شده و متناسب با هر یک از این دالیل
رویکردها و رفتارهایی را پیشنهاد کردیم.
وی گفت :نکته بعدی نظام آموزشی است،
هنوز متاسفانه در گرایش جدی هم به رعایت
شیوه نامه ها و هم ضرورت افزایش کیفیت
آموزش و رفتن به مدرسه وضعیت بهینه ای
نداریم ،برای اینکه هم شیوه نامه ها ارتقا پیدا
کند ،هم انگیزه معلمان در حضور و دعوت بچه
ها به حضور افزایش یابد و هم والدین اطمینان
بیشتری برای فرستادن بچه ها به مدرسه
داشته باشند ،به جز تالش های آموزش و
پرورش ،فعالیت های رسانه ای و فرهنگی الزم
است .متاسفانه ما احساس می کنیم حضوری
شدن آموزش با این سرعت فعلی بیش از یک
سال طول می کشد و ما باید این سرعت را به
کمتر از سه ماه کاهش دهیم.
امامی افزود :موضوع بسیار مهم دیگر مدیریت
ابعاد فرهنگی و رسانه ای حضور قریب الوقوع
ایران در جام جهانی آینده است که شورا با
قوت و درایت در این مساله وارد شده و مصوب
شد کمیسیون و کارگروه ویژه جام جهانی در
دبیرخانه با ریاست معاون فرهنگی وزارت
ورزش تشکیل شود.

روزنامه صبح ایران سیاسی ،هنری ،اجتماعی
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فرهنگ و هنر

پیگیری فصل سوم
«زندگی پس از زندگی» از آیسییو
مجری «زندگی پس از زندگی» با اشاره به
مرخص شــدنش از بیمارستان خبر داد که
حتی در آیسییو هم پیگیر ساخت فصل
سوم این برنامه و یافتن تجربهگران مرگ
بوده است.
عباس موزون که به تازگی از بیمارســتان
مرخص شــده درباره ابتالی خود به کرونا
و وضعیتی که در بیمارســتان داشته است
به خبرنگار مهر بیان کرد :من و همســرم
 ۲۴روز درگیر کرونا شدیم که  ۱۰روز آن را
در بیمارستان بستری بودیم و ادامه درمان
و مداوای مربوطه به دوران نقاهت فع ً
ال در
منزل ادامه دارد.
وی ادامه داد ۲ :هفته باید استراحت مطلق
و ادامه درمان پیگیری شود تا عوارضی که
بر اثر کرونا در حنجره ،شش ،کبد و ...ایجاد
شده است کاهش و ضعف عمومی بدن نیز
برطرف شــود .یکی از عوارض پساکرونا
احتمال لختگی خون و ایســت قلبی است
که پزشک برای پیشــگیری از آن دارو و
توصیههای اکید دارد .برخی بهبود یافتگان
تــا مدتی پس از درمــان کرونا و بهبودی
در معرض این خطر هســتند و میبایست
توصیهها و مصرف دارو را رعایت کنند.
مــوزون یادآور شــد :این روزهــا ناگزیرم
مراقبتهای تنفسی و تکلمی داشته باشم
و از طرفی هم عدم تحرک موجب افزایش
وزن شــده که میبایست کاهش یابد و در
یک تناقض عملی ،اجازه ورزش کردن هم
ندارم .همچنین تداخالت متعارض دیگری
که در مراقبتها هست که همه باید رعایت
شود.
مجری «زندگی پس از زندگی» با اشاره به
پیگیریاش برای فصل سوم این مجموعه
بیان کرد :برای پیشــگیری از عقب افتادن
پروژه در حد توان و در اوقات مقدور ،روی
تخت بیمارســتان کار میکــردم .تماس،
مطالعه و تایپ و هماهنگی و از جمله این
کارها بود.
وی اظهار کــرد :حدود دو هفته پیش باید
مراحــل انتهایی پیشتولید فصل ســوم
«زندگــی پس از زندگی» را به ســرانجام
میرســاندم که ابتال به کرونا زمینگیرم
کرد .بنابراین ناگزیر در بیمارستان از طریق
تلفن و اینترنت بخشــی از کارها را پیش
میبردم و فعالیت دستیاران را برای تکمیل
کارها مدیریت میکردم .شخص ًا هم حتی
در آی ســی یو بیمارســتان درباره وجود
تجربه گران مــرگ تحقیق و پرس و جو
کردم و به نتایجی رسیدم.
موزون ادامه داد :در بیمارستان در جستجو
برای یافتن تجربهگر و در سوابق کاری آی
سی یو دو تجربهگر پیدا کردیم که یکی از

برگ ســبز خودرو ســواری پژو  206رنگ ســفید

کارت خودرو ســواری پژو پارس رنگ سفید مدل

کارت خودرو سواری پژو tu5 ۲۰۶رنگ خاکستری

بــرگ ســبز خــودرو ســواری رنوســاندرو

مدل  1399به شــماره موتور 165A0187430

 ۱۳۹۳بــه شــماره موتــور  124K0502194و

مدل  1395به شــماره موتور 174b0003049

رنــگ ســفید مــدل  1397بــه شــماره موتــور

و شماره شاســی  NAAP03EE4LJ189926و

شماره شاســی  NAAN01CA9EH147070و

و شــماره شاســی  Naap13fe6GJ895197و

 K4mc697-w040449و شــماره شاســی

آنها خلبان هواپیمای مســافربری بود که
زمانی در همین بیمارســتان بستری بود و
تجربه جالبی داشــت اما متاسفانه پس از
پیگیری فهمیدیم چندســال بعد درگذشته
است .مرحله تصویربرداری فصل سوم به
زودی شــروع میشــود و بنده میبایست
با همین وضعیــت حنجره و صدا مصاحبه
بگیرم و اجرا کنم در حالی که هنوز صدایم
ترمیم نشده و حنجره مشکالتی دارد.
مجــری «زندگی پــس از زندگی» درباره
پیگیریهای مــردم برای بهبود حالش در
زمان بستری در بیمارستان نیز عنوان کرد:
مردم مهربان  ۲۷بار قرآن برای شفای بنده
و همسرم ختم کردند و بارها ما را به زیارت
آنالین حرم هــای معصومین (ع) دعوت
کردنــد .در روزهای بســتری عم ً
ال لمس
کردم که چه وظیفه سنگینی بر دوش دارم
و چقدر محتوای «زندگی پس از زندگی»
ضــرورت و اهمیت دارد بــرای این مردم
عزیز.
وی در پایان با اشــاره بــه فداکاریهای
کادر درمان اظهار کرد :در بیمارســتان از
«جان بازی» های کادر بیمارستان تعجب
میکردم اینکه از فردی که جارو میکشد
تا کســی که غذا به دســت شما میدهد
چگونه فداکارانه و جانبازانه کار میکنند آن
هم در هوای آلوده به ویروس در حالی که
خودشان هم همسر و فرزند دارند.
موزون که برنامه «زندگی پس از زندگی»
را با موضوع دنیای پس از مرگ میســازد
درباره حس و حال خود در روزهای بستری
نیز گفت :در ایام بستری حال و هوایم بسیار
خوش و زیبــا بود .چون مرگ و زندگی به
طور کام ً
ال مساوی هر دو بسیار زیبا بودند.
زیرا «به خواست خدا؛ ماندن» یعنی افتخار
دریافت دستور که بمان و زندگی و کار کن!
که اعطا و دریافت این فرمان عزیز بســیار
پرمفهوم و زیباســت .اگر هم از دنیا بروی
باز هــم همهاش زیبایی اســت و اعطای
شرف حضور در سطحی باالتر و مرتبهای
ارتقا یافته .و من با حضور و لمس عملی و
کاملی از این دو حالت در ســکوت تخت
بیمارستان به این هر دو شرف میاندیشیدم
و لذت میبردم از آن همه زیبایی.

کارت پایان خدمــت اینجانب صمد ربوخه
فرزند غازی به شــماره شناسنامه 3619
و شــماره ملــی  1757278400صــادره

شــماره پالک  ۳۵۲ج  ۱۴ایران  ۴۰متعلق به آقای

شــماره پــاک  ۶۹۴الف  ۸۷ایــران  ۱۰متعلق به

 Napbsrbyaj1110218و شــماره پــاک 359

عبــاس نیرومند مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط

خانم ارمغان عرب کرمــی مفقود و از درجه اعتبار

ط  33ایران  13متعلق به آقای عباســعلی اکبریان

از اهــواز مفقود و از درجه اعتبار ســاقط

است.

ساقط است.

قارنه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

است.

مدرک تحصیلی اینجانب اســیه امامی نژاد فرزند
ســیدمصطفی به شــماره شناســنامه  407صادره
از اصفهان در مقطع کارشناســی و رشــته زیست
شناســی میکروبیولــوژی صــادره از دانشــگاه
فالورجــان بــه شــماره  1285853237و تاریــخ
 1378مفقــود گردیــده اســت .از یابنــده تقاضا
میگــردد اصــل مــدرک را به نشــانی دانشــگاه
مربوطه تحویل دهد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  206رنــگ

سند کمپانی خودرو ســواری رنو رنگ سفید مدل

قرمــز متالیــک مــدل  1383بــه شــماره موتــور

 1397به شماره موتور K4mc697-w040449

شاســی

و شــماره شاســی  Napbsrbyaj1110218و

مدرک تحصیلی اینجانب محمدرضا انفعالی فرزند
محمدعلی به شــماره شناســنامه  1219صادره از
شــیراز در مقطع کارشناســی ناپیوســته و رشته
مهندســی تکنولــوڑی صنایع شــیمیایی صادره از
پارســیان به شــماره  179035300259و تاریخ
 93/06/31مفقــود گردیــده اســت .از یابنــده
تقاضا میگردد اصل مدرک را به نشــانی دانشگاه
مربوطه تحویل دهد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پژوپــارس رنــگ

برگ سبز خودرو ســواری پراید رنگ سفید مدل

بــرگ ســبز موتورســیکلت جهــان رو رنــگ

کارت خودرو سواری بستری  B30رنگ سفید مدل

کارت خودرو سواری پراید رنگ نوک مدادی مدل

ســفیدروغنی مــدل  1396بــه شــماره

 1392بــه شــماره موتــور  5042542و شــماره

قرمز_البالوئــی مــدل  1390بــه شــماره

 ۱۳۹۸به شماره موتور  CA4GB16347287و

موتــور  124K1166742و شــماره شاســی

شاســی  Nas411100d1348023و شــماره

موتــور  oh2pa1040761و شــماره شاســی

شــماره شاســی  NA6S8CE25KA472548و

 ne8110R9000037و شــماره پــاک 67566

شماره پالک  ۸۶۲ن  ۹۵ایران  ۱۱متعلق به خانم

ایــران  128متعلــق به آقــای حمیدرضــا پرنیانی

زهــرا مقدم فــرد مفقود و از درجه اعتبار ســاقط

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

است.

برگ سبز خودرو سواری پژو رنگ خاکستری متالیک

برگ ســبز خــودرو ســواری پراید رنــگ نقره ای

کارت خودرو ســواری پراید رنگ ســفید شــیری

مدل  1391به شماره موتور  124K0008679و

متالیک مدل  ۱۳۸۹به شــماره موتور ۳۳۱۷۵۱۳

شــماره شاســی NAAM11CA8CR902077

و شماره شاسی  S1412288126699و شماره

روغنی مدل  ۱۳۸۴به شماره موتور ۰۱۲۷۳۸۷۵

و شــماره پالک  546س  14ایــران  77متعلق به

پــاک  ۲۷۱ن  ۸۶ایران  ۵۵متعلــق به آقای علی

آقای جــواد ملکی گلورزی مفقود و از درجه اعتبار

اکبر دســت نشــان مفقود و از درجه اعتبار ساقط

ساقط است.

است.

مــدرک کارشناســی فارغالتحصیلــی اینجانــب مهســا
چشــمه ســفیدی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه
 3241249107و کــد ملــی  3241249107صادره
از کرمانشــاه در مقطــع کارشناســی رشــته پرســتاری
صادره از دانشــگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان با شماره
 4487688مفقود شــده و فاقد اعتبار قانونی اســت.
از یابنــده تقاضــا میشــود اصل مدرک را به دانشــگاه
آزاد اســامی واحد دهاقان به نشــانی استان اصفهان،
شهرستان دهاقان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
ارسال نماید.

شماره پالک  779ن  46ایران  67متعلق به آقای
علــی هاشــم زاده مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.
کارت خــودرو کشــنده تریلــی فوتــون رنــگ
ســفید مــدل  ۱۳۹۸بــه شــماره موتــور
 ISM11E444071046830و شــماره شاســی
 NAB374518KA000361و شماره پالک ۵۱۲
ع  ۵۳ایران  ۵۵متعلق به آقای مســعود اصغریان
خامنه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 NAAN01CE3HH080449و شــماره پــاک
 286ب  67ایــران  49متعلــق به آقــای ابراهیم
شاهباز زاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

10FSS14904367

و

شــماره

 83657866و شماره پالک  557ه  81ایران 99
متعلق به آقای میالد منظورالحجه مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

پالک  669ط  49ایــران  46متعلق به آقای محمد
رضا اســام دوســت سرشــکه مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

و شماره شاسی  S1412284631757و شماره
پــاک  ۶۴۴و  ۳۶ایران  ۱۷متعلق بــه خانم الناز
شبان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره پالک  359ط  33ایران  13متعلق به آقای
عباســعلی اکبریان قارنه مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

 ۱۳۹۵بــه شــماره موتــور  ۵۴۵۷۹۵۰و شــماره
شاســی  NAS431100F5839989و شــماره
پالک  424ی  45ایران  33متعلق به آقای مصطفی
فیاضی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک تحصیلی اینجانب محمدرضا انفعالی فرزند
محمدعلی به شــماره شناســنامه  1219صادره از
شــیراز در مقطع کارشناســی ناپیوســته و رشته
مهندســی تکنولــوڑی صنایع شــیمیایی صادره از
پارســیان به شــماره  179035300259و تاریخ
 93/06/31مفقــود گردیــده اســت .از یابنــده
تقاضا میگردد اصل مدرک را به نشــانی دانشگاه
مربوطه تحویل دهد.

