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میکند
«فرهیختگان» اجراهای گرو ههای نمایشی خارج از ایران را بررسی 

نشست خبری

ابهاماتاجرایتئاتر  در  ینگهدنیا

ادعای عجیب سازندگان سریال پرحاشیه تلویزیون:

قصه«بویباران»هنوزشروعنشدهاست

سیدمهدی موسویتبار

روزنامهنگار

سال 96استادعلینصیریاندرپیامیکهبرایجشنواره

اجراهای ایرانی در خارج از کشور منتشر کرد با تاکید

بر اجرای نمایش توسط ایرانیهای مقیم در کشورهای

خارجی ،تشکیل گروههای تئاتری توسط کسانی که در
این زمینه تجربه دارند و آموزش کسانی که عالقهمند به
تئاتر هستند را بسیار مهم عنوانکرده و گفتهبود این کار
باعث میشود تا فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و نمایش

ایرانی در جامعه ایرانی ساکن کشورهای دیگر فراموش
نشود ،بهخصوص نمایشهایی که ارتباط با سنتهای

نشست خبری سریال «بوی باران» با حضور عوامل این سریال در اداره کل روابطعمومی صداوسیما

نمایشی کهن ایرانی دارد.

برگزار شد .این سریال از تولیدات شبکه یک سیماست که از  75قسمت ،نیمی از آن پخش شده و

اگر همین پیام استاد نصیریان را مبنا قرار دهیم ،راحتتر

نوع پرداخت و قصههای این سریال با انتقادها و سواالت زیادی از سوی مخاطبان تلویزیون همراه

میتوانیم حضور گروههای نمایشی در خارج از کشور را

بوده است .آنچه میخوانید بخشهایی از مهمترین اظهارنظرهای سازندگان این سریال پرحاشیه

ارزیابی کنیم .حضوری که ظاهرا نیازی به مجوز ندارد و

است.

نهایتاموردحمایتمالینسبیادارهکلهنرهاینمایشی

 .1محمود معظمی کارگردان سریال گفت« :سه سالی است که درگیر این کار هستیم .البته عباس

ارشاد قرار میگیرد .حمایتی که از سال گذشته و امسال
کمتر هم شده است .تئاتر بهعنوان هنری که بودجه

کمی نسبت به سینما دارد در این شرایط بد اقتصادی

هم سهمش کمتر و کوچکتر شد.

نعمتی بهعنوان نویسنده فیلمنامه حدود چهار سال درگیر نگارش آن بوده است .تمام تالش ما

نالملل اداره کل
توگو با سرپرست امور بی 
  گف 

هنرهای نمایشی

درباره چگونگی ارائه مجوز به گروهها اما ظاهرا اوضاع

رقیه وکیلیآذر که از اسفند سال گذشته به حوزه

اساس بر پایه اعتماد به گروهها ،جلو میروند و ضمانت

کشور روی صحنه میروند به «فرهیختگان» میگوید:

بهتر از سینماست .بهواسطه زندهبودن این هنر که از
آیندهکاری ،مهمترین دلیل برای متعهدماندن کارگردان

یا تهیهکننده به تعهداتشان است .آنطور که بررسی

کردیم گروهها فقط تعهدی میدهند که برخالف متن

مصوبعملنکنندوابزارنظارتینیزممنوعیتگروههایا
افراد از کارهای بعدی است .گفتنی است نزدیک به یک

هفتهبابخشبینالمللادارهکلهنرهاینمایشیتماس
گرفته شد تا اطالعات مورد نظر گروههایی که خارج

از ایران اجرا رفتهاند ،ارسال شود اما با وجود تاکیدات

فراوان هیچوقت این اتفاق نیفتاد .سرپرست این بخش

در گفتوگو با «فرهیختگان» از چگونگی اعطای مجوز
و تعداد گروهها گفتند.

  سلطان اجرای خارجی در تئاتر

بینالملل آمده است درباره گروههایی که خارج از
«گروههایی که تمایل دارند در خارج از کشور اجرا داشته
باشند ،ابتدا دعوتنامههایی دریافت میکنند که البته

تعداد آنها هم بسیار زیاد است .از نظر روال اداری،

مثالاین 90دقیقهعیناقراراستآنجااکرانشود.درمورد
تئاترچنینکاریرانمیتوانیمانجامدهیموفکرمیکنم

شدنی هم نیست».

توجه به اینکه تعداد گروههای ایرانی که مشتاق هستند

دیگری نمایش روی صحنه میرود و تحت نظر خود

حال حاضر متاسفانه امکان حمایت از تمام گروههایی

با حضور دو بازیگر مطرح طنز تلویزیون در آن کشور روی

نمیتواند برای اینها مجوز صادر کند .زیرا در کشور
ما نیست و ما آمار خاصی از آنها نداریم ».از او درباره

تعداد این اجراها میپرسیم که میگوید نمیتواند عدد

دقیقی بگوید و اضافه میکند« :در سال گذشته با توجه
به ابالغیهای که به اداره کل هنرهای نمایشی و دفتر

امور بینالملل ارسال شد ،فعال ما حمایتهای مالی
را خیلی کم کردهایم .به همین دلیل است که اگر من

عدد و رقم حمایت گروههای اعزامی را به شما بگویم این

اطالعرسانی شود .تعداد گروههایی را که مرکز هنرهای

حدود  15گروه در سال  98است ».وکیلی در ادامه

میگوید از ابتدای امسال ،با توجه به ابالغیهای که در

اجراهـای خارجـی را در حـوزه نمایـش داد .اولیـن

بـه اجـرا درنیامـد .سـال بعـد نمایـش «قصههـای

را از 6ماه دوم سال 97خیلی

کوهسـتانی در کشـورهای مختلفی مانند سـوئیس،

توجه به مشکالت اقتصادی

اتریـش ،یونـان ،صربسـتان و مقدونیـه روی صحنـه

صرفهجویی کنید».

اجـرای «رقـص روی لیوانهـا» در بن آلمان بود« .اتاق
یـک نفـره» (« ،)۱۳۸۵خـون خشـک ،سـبزی تـازه»

(« ،)۱۳۸۶کوارتـت ،سـفری بـه شـمال» (،)۱۳۸۶

«اتوپیاهـا» (اپیزود ماهیهای سـائومیگل) ()۱۳۸۷
و « ۱۷دی کجـا بـودی؟» ( )۱۳۸۸تعـدادی از

نمایشهـای کوهسـتانی هسـتند کـه در کشـورهای

اروپایـی هـم اجـرا داشـتهاند .قطعـا حضـور و معرفـی

کارگردانانتئاترشدهاست.بازیگرانسینماوتلویزیوندر

مرکز هنرهای نمایشی اداره کل هنرهای نمایشی اصال

 6ماه دوم سال  97به دست

رفتـه اسـت .مبـدا سـفرهایش سـال  ۲۰۰۲میالدی و

تا دعواهای بازیگران با خودشان .در این میان کانادا

در جشنوارههای بینالمللی دنیا شرکت کنند ،نسبت
به  10تا  15سال گذشته خیلی زیاد شده است و در
که برای ما دعوتنامه میآورند ،وجود ندارد .دورهای بود

که تعامل هنرمندان ایرانی و خارجی به شکل امروزی
وسعت نداشت ،حدود  15سال پیش میگفتیم که هر

گروهنمایشیایکهیکدعوتنامهبیاورد،چونمیخواهد
نمایش ایرانی را در یک فستیوال خارجی معرفی کند ،ما
از او حمایت میکنیم .در شورای مدیرکل موقت در سال

ما رسیده است ،حمایتمان
کم کردهایم .به ما گفتهاند با

تا جایی که امکان دارد

از او درباره آمار سال گذشته
سوال میکنیم که جواب

میدهد برای سال گذشته

باید آمار آن را نگاه کند.

اتفاقی که هرگز نیفتاد.

از وکیلی درباره روند صدور

مجوز برای اجراهای خارجی
پرسید یم که پا سخ د ا د

صحنهرفتدرایرانقابلاجرانیستکهتوسطکارگردانی
که خودش ساکن آنجاست ،اجرا شد .نمایشهایی

که برای اجراهای خارج از جشنوارههای خارجی روی

صحنهمیروند،جنجالهایبیشتریپیرامونشانشکل
میگیرد .اسپانسرهایی که معلوم نیست با چه سابقهای

وارد میشوند و با وجود خألهای قانونی ،نظارتی هم روی

 83و  84این کار را میکردیم .مثال با گروه تئاتری که
دوطرفهای داشتیم .اعالم میکردیم یک تعداد گروهی

نمیشود که دخل و خرج اینها کجا و چطور محاسبه

که خود فستیوال پرداخت میکرد ،در قبال آن هم ما
یک تعداد گروهی را از آلمان دعوت میکردیم که در
جشنواره فجر اجرا میرفتند.

درست است که
باید به هنرمند
اعتماد کرد اما
وجود نمونههایی مانند آنچه
از سوی یک بازیگر باسابقه
مثل علیرضا خمسه در کانادا
دیده شد ،آیا زنگ خطری
برای جامعه تئاتری نیست؟
هنرمند باسابقهای مثل
خمسه وقتی تحت تاثیر فضا
و مخاطبان خارجی قرار
میگیرد و چنان تیشه به
ریشه فرهنگ و کشور
خودش میزند دیگر نباید از
جوانها توقعی داشت

را در خارج از ایران حمایت میکنند .درنهایت مشخص
میشود .هیچ نگاه شفافی در این بخش وجود ندارد.

از وکیلی درباره گروههایی که از ایران رفتند و در جاهای

مختلف اجرای عمومی کردند ،سوال پرسیدیم که جواب
داد« :هزینههای اجرای عمومی بسیار باالست .ما فقط

آن زمان ،زمانی بود که واقعا

موضوعیتکاررامدنظرداریم؛اینکهکارمناسب،معقول

نبود و بسیار محدود بود.

حمایت میشود .برای ما فرقی ندارد که آنجا اجرای

اعزام گروه مثل امروز زیاد
در آن بازه زمانی ،صالح بر

این بود که بتوانیم هنر تئاتر
ایرانی و هنرمندان ایرانی را

به کشورهای دیگر معرفی
کنیم .ولی میتوان گفت از

چهار ،پنج سال گذشته این
اعزا مها اوج گرفته است و

هنرمندانی که مایل هستند

در جشـــنوارههای خارجی

شرکــــت کنند ،تعدادشان
زیاد اســـت .در طرف مقابل

و اشاعهدهنده تئاتر ایران باشد ،بهصورت کمکهزینه

عمومییادرجشنوارهاجراداشتهباشد،فقطموضوعیت
جشنواره مهم است و اینکه کاری که ارائه میشود باید

مورد قبول اداره کل هنرهای نمایشی باشد».
  اصل بر اعتماد است

با توجه به صحبتهایی که گفته شد ،میتوانیم نتیجه

بگیریم که در هنرهای نمایشی اصل بر اعتماد است و
تا زمانی که اتفاق بدی نیفتاده باشد هر فرد یا گروهی
میتواند به کارش در داخل و خارج کشور ادامه دهد .در

بحث مالی هم با توجه به نبود یک قانون شفاف ،نظارت

صحیحی بر ورود و خروج منابع مالی وجود ندارد و هر

میشود ،بالغ بر 2000

ببرد .این شرایط تا زمانی ثابت است که کسی خطایی

کهمادرموردهمهاینهااشراف

نمونههایی مانند آنچه از سوی یک بازیگر باسابقه مثل

کـه آیـا معیـاری برای سـنجش میزان تاثیرگـذاری این

کنیم این است که تئاتر یک هنر زنده است و ممکن است

ماهیت این جشنوارهها از دست ما خارج است .هرکسی

جامعه تئاتری نیست؟ هنرمند باسابقهای مثل خمسه

ایرانـی و باالتـر از آن فرهنـگ و هنر ایـران وجود دارد؟

خیلی اتفاقات دیگر بیفتد .ما نمیتوانیم مسئولیت آن

جستوجوی اینترنتی انجام دهیم و ببینیم آیا سوگیری

کـه بایـد تداوم داشـته باشـد ،اما درمورد کوهسـتانی

نکته مهم اینجاسـت که او طی  17سـال  200اجرای

خارجـی داشـته اسـت .یعنـی بهطور میانگین سـالی
 13اجـرای خارجـی .عـدد عجیبـی اسـت و میتـوان
حتـی بـه آن افتخـار هـم کـرد .امـا سـوال اینجاسـت

نمایشهـا در آشـنایی تماشـاگران خارجـی بـا آثـار

یـا بزرگـی ایـن اعـداد آنقـدر مبهوتکننـده اسـت که

اجـازه نمیدهـد مسـائل پیرامونی آن بررسـی شـود؟

مــدرک فار غالتحصیلــی اینجانــب عفــت
اکبــری فرزنــد اعظــم بــه شــماره شناســنامه
 2380054525صــادره از ممســنی در مقطع
کارشناســی رشــته مامایــی صــادره از واحــد
دانشــگاهی دانشــگاه آزاد اســامی گچســاران
بــا شــماره  1850161مفقــود گردیــده اســت
و فاقــد اعتبــار میباشــد .از یابنــده تقاضــا
میشــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد
اســامی واحــد گچســاران بــه نشــانی
گچســاران ،باالتــر از پمــپ بنزیــن والیــت،
مجتمــع دانشــگاهی دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد گچســاران ارســال نمایــد.
مـدرک فار غالتحصیلـی اینجانـب محمدعلـی

خارج از کشور مجوزی صادر
کنند و در ادامه توضیح داد:

«دلیل اینکه ما نمیتوانیم
برای گروههایی که به خارج

از کشور میروند مجوز صادر

در خیلی از صحنهها دیالوگی فیالبداهه گفته شود و

را بپذیریم .فیلم مقولهای مشخص است که ساخته شده
و به استناد آن میتوانند بروند مجوز بگیرند که بهعنوان

فستیوال تئاتری وجود دارد
کامل نداریم .موضوعیت و

که برای اجرا در خارج از کشور دعوتنامه بیاورد ما باید

دارد یا نه ،جشنواره برای کدام ارگان یا موسسه است و

در کجا برگزار میشود .چنین مسائل جداگانهای هم

شـاهینی فرزنـد عزتالـه بـه شـماره شناسـنامه
 5949صـادره از قـم در مقطـع کارشناسـی
پیوسـته رشـته الهیـات و معـارف اسلامی (فقـه
و حقـوق اسلامی) صـادره از واحد دانشـگاهی
کـرج بـا شـماره  139011500437مفقـود
گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار میباشـد .از
یابنـده تقاضـا میشـود اصـل مـدرک را بـه
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد کـرج بـه نشـانی
کـرج ،رجاییشـهر ،تقاطـع بلـوار شـهید موذن
و اسـتقالل ،مجتمع دانشـگاهی امیرالمومنین
ارسـال نمایـد.

 ،7 9 0 5صـا د ره ا ز تهـرا ن  ،د ر مقطـع
کارشناسیارشـد ناپیوسـته ،رشـته مدیریـت
محیطزیسـت -اقتصاد محیطزیسـت ،صادره از
واحد دانشـگاه آزاد اسلامی ،با شماره 23897
مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار میباشـد.
از یابنـده تقاضـا میشـود اصـل مـدرک را بـه
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد علـوم و تحقیقـات
به نشـانی تهران ،انتهای بزرگراه شهید ستاری،
میـدان دانشـگاه ،بلـوار شـهدای حصـارک،
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد علـوم و تحقیقات،
کـد پسـتی  1477893855ارسـال نمایـد.

مـد رک فا ر غالتحصیلـی اینجا نـب مریـم
عالیفـرد ،فرزنـد نـادر ،بـه شـماره شناسـنامه

مـدرک فار غالتحصیلـی اینجانـب سیدهسـحر
خنجریسـاداتی فرزنـد سـیدمحمد بـه شـماره

باشد و آن گروه را با هزینه خودش به خارج از ایران هم

نکند.درستاستکهبایدبههنرمنداعتمادکرداماوجود
علیرضا خمسه در کانادا دیده شد ،آیا زنگ خطری برای

وقتی تحت تاثیر فضا و مخاطبان خارجی قرار میگیرد و

چنانتیشهبهریشهفرهنگوکشورخودشمیزنددیگر
نباید از جوانها توقعی داشت؛ تا یک حادثه بزرگتر و
بدتری رخ نداده ،بهتر است قانون ورود کند.

شناسـنامه  35056صـادره از تهـران در مقطـع
کارشناسـی رشـته حقـوق صـادره از واحـد
دانشـگاهی نوشـهر بـا شـماره 3109854
مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار میباشـد.
از یابنـده تقاضـا میشـود اصـل مـدرک را
بـه دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد نوشـهر بـه
نشـانی نوشـهر میـدان لتینـگان دانشـگاه
آزاد اسلامی واحـد نوشـهر ارسـال نمایـد.
کدپستی4651141433
مـدرک فار غالتحصیلـی اینجانـب شـهرام
عینـی فرزنـد قـادر بـه شـماره شناسـنامه
 2190040051صـادره از نوشـهر در مقطـع
کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی

در این سالها ساخته شده است .من ،تدوینگر ،تهیهکننده و نویسندهها از حق خودمان گذشتیم

و سعی کردیم با دستمزدی معمولیتر برای خود ،از بازیگران بهتری استفاده کنیم ».عباس نعمتی،
نویسنده سریال هم درباره بودجه این سریال گفت« :سریالی که با دقیقهای سه میلیون تومان
ساخته میشد بهیکباره با باال رفتن هزینهها گرانشده و این آسیب را عوامل میبینند و بچههای ما
هم برای این سریال صبوری کردند».

 3نعمتی ،نویسنده درباره سانسور گفت« :یکی از سریالهایی که واقعا همه سازمان در کنارم بودند،

همین پروژه بود .مدیران حتی اگر میخواستند جملهای حذف شود به ما پیشنهاد میدادند و
گاهی بر این اساس صداگذاری میشد و اصال اینجوری نیست که سانسورهای زیاد داشته باشیم.

ما سانسور به معنایی که بخواهد به قصه لطمه بخورد ،نداشتیم؛ هرچند همه کارها ممیزی دارد،

ولی برای ما این کار خیلی تعاملی بود .از طرف دیگر تمام تالش ما این بود واژههایی داشته باشیم
که متین باشد و بیادبی نباشد».

 .4نعمتی ،درباره پلیس منفعل داستان میگوید« :دو نگاه در داستان وجود دارد ،نگاه ترانه که
احساس میکند یک قتل در میان است و نگاه دیگر نگاه بازپرس است که میداند شبکهای از

حامالن مواد مخدر و یک باند تبهکار را میخواهد بگیرد ،بنابراین کار را باید با صبوری انجام دهد
و حتی در یکی از قسمتها هم این رویکرد را توضیح میدهد .از طرف دیگر هنوز قصه در مقدمات
است و قصه اصلی از این پس شروع خواهد شد».

 .5نعمتی همچنین درباره تلخ بودن فضای سریال گفت« :تلخی همیشه چیز بدی نیست ،غصه

مسالهای غریزی است .با این حال ما روی تلخی در سریال تمرکز نکردیم ،ما جز سهیل هیچ ختمی

را نشان ندادیم حتی مادربزرگ یا فریبا مردند ،اما مراسمی نشان ندادیم درحالیکه در سریال زیر تیغ

یک نفر میمیرد و فقط یک قسمت ختم را نشان میدهند .در این سریال خواهری تالش میکند تا
برادرش را نجات دهد و این تالش برای خوبی است ،همچنین رضا کیانیان به کارتنخوابها کمک

میکند .این سریال درباره آسیبهای اجتماعی است و قطعا تلخیهایی هم دارد .ما سالی ۵۰۰
هزار نفر ورودی زندانی داریم و حداقل با احتساب خانوادههایشان دو میلیون نفر درگیر این اتفاق
میشوند؛ ما هم در این سریال به این مسائل پرداختیم که تلخیهای خود را دارد .وظیفه سریال این

است که جامعه را به این نکات حساس کند.

 .6معظمی درباره هشدار رده سنی در میانه سریال گفت« :من به شخصه موافق هستم که اعداد

الماسی ،مدیرگروه فیلم و سریال شبکه یک درباره این هشدارها گفت« :زمانی که زودتر از سکانس

هم ،فستیوالهای خارجی
که تعداد زیادی در دنیا اجرا

 .2معظمی درباره بودجه «بوی باران» اظهار داشت« :برآورد سریال مثل باقی سریالهایی است که

رعایت سنی از ابتدا تا انتهای سریال برای تماشای گروههای سنی رعایت شود ».همچنین غالمرضا

فردی در هر جایگاهی میتواند سرمایهگذار یک نمایش

نمایش ایرانی در سرتاسـر جهان اتفاق مبارکی اسـت

نمیتوانند برای گرو ههای

آنها نیز طرفداران زیادی دارد .متن یکی از اجراهایی که

آنهانیستوبهعنوانسرمایهگذاریاتهیهکنندهآننمایش

سـال  78آغـاز کـرده و  17نمایـش را در این  20سـال

هلنـد ،آلمان ،فرانسـه ،نروژ ،بلژیک ،ایتالیا ،فرانسـه،

برخی از اجراها در برخی کشورها حاشیههایی بههمراه

قالب گروههای نمایشی به این کشور میروند و اجراهای

نمایشیازآنهاحمایتکردهخیلیکماست،فکرمیکنم

درگوشی» را روی صحنه برد.

  اجراهای آزاد و ابهامات زیاد

ما  16گروه نمایشی را حمایت کردیم ،ادامه داد« :با

را ما به جشنواره شما اعزام میکنیم ،البته با هزینههایی

نمایشـنامهاش را در سـال  1377نوشـت و هیچوقت

برای بازیگران برسیم».

یکی از کشورهایی است که در چند سال اخیر بهشت

سرپرست بخش بینالملل با بیان اینکه در سال گذشته،

متولـد  1357اسـت و تاکنـون بیـش از  200تئاتر در

اسـت کـه میتـوان بـا ایـن کارنامـه به او لقب سـلطان

بخواهید برخی کلیشهها را بشکنید ،کار سختی است .ما روزها سعی کردیم تا به انتخاب درستی

   2000جشنواره وجود دارد ،اشراف کامل نداریم

تعداد خیلی کم است .بهنظر من اصال درست نیست که

خلـق کـرده اسـت .صحبـت از امیررضـا کوهسـتانی

وجود دارد».

داشته است؛ از نبود شفافیت در حوزه حمایتهای مالی

در آلمان جشنواره داشتند ،هماهنگ بودیم و همکاری

خـارج از کشـور روی صحنـه بـرده اسـت .کارش را از

این بود که کاری آبرومند بسازیم تا به وظیفه خود عمل کنیم .کارکردن یک قصه متفاوت و اینکه

هشداری میآید و با پایان سکانس برداشته میشود ،نشاندهنده این است که آن صحنه خیلی
آسیبزا نیست ،اما بهتر است والدین در کنار کودک باشند و اگر الزم بود توضیحی بدهند نه اینکه

طبق شوخیهایی که شده بود ،همان لحظه چشم او را بگیرند یا همان لحظه کودک را از جلوی

تلویزیون دور کنند».

 .7نعمتی درباره تغییر در پایانبندی سریال گفت« :پایانبندی سریال یک سال پیش گرفته شده

و تغییری در آن وجود ندارد .من فکر نمیکردم مردم اینقدر درگیر سریال شوند مثال درگیر مرگ

سهیل شدند و واکنشهای عمیقی نشان دادند ».این حرفها در حالی گفته شد که سلوکی ،بازیگر
این سریال عنوان کرد من پایان سریال را نمیدانم و نعمتی درباره این موضوع هم گفت« :ما قبل از

شروع سریال ،یک سیناپس  ۱۵۰صفحهای داشتیم که جای کاراکترها در آن مشخص بود با این

حال در زمان تولید برای تکتک بازیگران بازنویسیهایی انجام شد .فیلمنامه  ۳۵قسمت قبل از
پیشتولید آماده بود و  ۴۵قسمت قبل از تولید آماده شد و بازنویسیهایی در خود کار انجام شد.

ما پیچ داستان سریال را از مهدی سلوکی پنهان کردیم که چمدان را خودش برداشته است و برای

خودش هم جالب بود .این هم روندی طبیعی در برخی سریالهاست که ممکن است همه داستان

را به بازیگر نگویند تا در یک سکانسی او را شوکه کنند».

 .8معظمی ،کارگردان درباره کلیشههای شکسته شده در این سریال اظهار داشت« :ما چند خط
داستان و چند قهرمان داریم و جسارت زیادی میخواهد که قهرمان سریال را بکشید و بهلحاظ

ساختار و فرم هم سعی کردیم متفاوت باشد و سر و شکل درستی داشته باشد».

مکانیـک خـودرو صـادره از واحـد دانشـگاهی
نوشـهر بـا شـماره ١١٠٩٧٠١مفقـود گردیـده
اسـت و فاقـد اعتبـار میباشـد .از یابنـده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی
واحد نوشـهر به نشـانی نوشـهر میدان لتینگان
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد نوشـهر ارسـال
نمایـد .کدپسـتی4651141433
سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو پرایـد
سـواری مـدل  88بـه رنـگ سـفید – روغنـی بـه
شـماره موتـور  3188006و بـه شـماره شاسـی
 S 1412288362836و به شـماره پالک 14
–  858ص  41بـه نـام موسـی شـریفی مفقـود و
از درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.

مـدرک فــــــــار غالتحصیلی اینجانـب زهــــرا
ولیزادهالشـتر فرزند بهرعلی به شـماره شناسنامه
 4189875473صـادره از الشـتر در مقطـع
کارشناسی پیوسته رشته تحصیلی حقوق صادره
از واحـد دانشـگاهی دورود بـا شـماره 8887
مفقـود گردیـده و فاقد اعتبار میباشـد .از یابنده
تقاضـا میشـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد
اسلامی واحد دورود به نشـانی دورود ،لرسـتان،
ضلـع غربـی میـدان حضـرت ابوالفضـل(ع)،
مجتمـع دانشـگاهی واحـد دورود ،اداره امـور
فار غالتحصیلان کـد پسـتی 6881699769
ارسـال نماید.

