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در گفت وگو با یک کارشناس سینما موضوع اکران فیلم های خارجی در ایران بررسی شد

صاحبان صنعت سینما در اندیشه بازارهای جهانی
شرق: اکران فیلم های خارجی در سینمای ایران، موضوعی که 
به تازگی در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان سینمایی 
به آن پرداخته شــد و با اینکه گاهی صحبت از اکران فیلم های 
روز دنیا در سینمای ایران به صورت غیررسمی مطرح می شد  اما 
به نظر می رسد ســال آینده باید منتظر اکران فیلم های خارجی 

در سینماهای ایران باشیم.
محمــد خزاعی، رئیــس ســازمان ســینمایی می گوید این 
موضوع در جلسه شــورای راهبردی اکران مورد بحث و تبادل 
نظر کارشناســی قرار گرفتــه و با توجه به پیگیــری و تقاضای 
تعدادی از ســینماگران در ماه های گذشــته «گــروه تحقیق و 
ارزیاب متخصص» در این زمینه مطالعات الزم را انجام داده اند 
و پس از بررســی ابعاد مختلف و در نظر داشــتن همه جوانب 
مثبت و منفی این موضوع پیشنهاد اجرای این طرح به سازمان 

سینمایی ارائه شد.
اکران فیلم های خارجی در ســینماهای ایران اتفاق تازه ای 
نیســت  اما در تمامی سال های گذشــته همواره چالشی درباره 
چگونگی نمایش فیلم های روز دنیا با توجه به قواعد سینمای 
ما محل بحث و نظر بســیاری بوده اســت. امــا محمد خزاعی 
معتقد اســت بنا به عالقه مندی و درخواست مردم برای دیدن 
فیلم هــای روز دنیــا و تقاضای ســینماداران، موضــوع اکران 
فیلم هــای خارجی به صورت محــدود در دســتور کار اجرائی 

سازمان سینمایی برای سال ۱۴۰۲  قرار گرفته است.
رئیس ســازمان ســینمایی با بیان اینکه ایــن طرح با هدف 
ایجــاد تنــوع در ســبد اکران ســینمای ایــران طراحی شــده 
اســت، تأکید کرد: مطالعــات و برنامه ریــزی در این خصوص 
توســط حوزه های تخصصی آغاز شــده و پس از نهایی شــدن 
ســازوکارهای آن، آیین نامه مربوطه تدویــن و اکران فیلم های 
خارجی سال آینده آغاز خواهد شد و ضروری است برای تدوین 
آیین نامه اکران فیلم های خارجی به مباحثی مانند تعیین درصد 
و ضریب اشــغال ســالن های ســینما، تنوع ژانرها و همچنین 
تنــوع محصوالت کشــورهای مختلف، اهتمام به شــاخص ها 
و اســتانداردهای فرهنگی و اجتماعی  و نیــز برنامه ریزی برای 
اســتفاده از درآمدهای حاصله در جهت تقویت سینمای ملی 
توجه شــود. همچنین حوزه هــای تخصصی مرتبــط با اکران 
فیلم هــای خارجی در تدوین آیین نامه بایــد محورهای دیگری 
مانند بررســی امکان ســنجی برای اکــران متقابــل فیلم های 
ایرانی در دیگر کشــورها، ســهمیه و تعــداد فیلم های خارجی 
جــدول اکران و چارچوب فعالیت شــرکت های دســت اندرکار 
ایــن حوزه را مشــخص کننــد. خزاعی معتقد اســت توجه به 
توسعه زیرساخت های سینما در کشور با اهمیت دادن به اکران 

فیلم های خارجی میسر می شود.
معــاون وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی توجه بــه اکران 
فیلم هــای خارجی در ســینمای ایران را امــری الزم می داند و 

به وجود آمدن  بــرای  می گوید: 
شــرایط مطلــوب در این زمینه 
از ظرفیــت نظرات تخصصی و 
استفاده  صاحب نظران  سازنده 
و گفت وگوهاى ســازنده انجام 
گرفتــه و ادامه خواهــد یافت. 
اتخاذ تصمیم درست و کارآمد با 
توجه به تأکید و تحلیل اعضای 
شورای راهبردی اکران، بررسی 
و مطالعــات صورت گرفتــه در 
ایــن زمینــه می تواند به رشــد 
نگاه تماشــاگران داخلی کمک 
کند و منجر به ارتقای سینمای 
ایران و ســلیقه مخاطبان شود. 
این حق مخاطبان  اینکه  ضمن 
سینماســت تــا بــا محصوالت 
خارجی مناسب آشنا شده و آن 

را با آثار داخلی مقایسه کنند.
فیلم هــای  می گویــد  او 
خارجی با رعایت استانداردها و 
موازین موردنظر اکران خواهند 
شــد و توجــه بــه ارزش های 

سینمایی و فرهنگی کشور برای اکران در نظر گرفته خواهد شد.
با  داد و ســتد  وارد  بین المللــی  حــوزه  در  می توانیم  چطــور 

کشورهای دیگر شویم؟
محمد اطبایــی پخش کننده بین المللی ســینمای ایران در 
گفت وگو با «شــرق» به تاریخ نمایش فیلم خارجی در سینمای 
ایران اشاره کرد و گفت: «تاریخ ســینما در ایران اساسا با اکران 
فیلم خارجی آغاز می شــود. یعنی ما پیش از اینکه تولیدی در 
سینمای ایران داشته باشــیم، بعد از تأسیس سالن های سینما، 
در آغاز فیلم های مســتند و خبری یا فیلم های خارجی نمایش 
داده شــدند. این روند تا سال ۱۳۵۷-۵۸ ادامه داشت و شرایط 

باید ایــن را در نظر گرفت که ما چطور می توانیم 
در حوزه بین الملل وارد داد و ســتد با کشورهای 
دیگر شویم. وقتی فیلمی از کشوری دیگر در سینماهای ما 
اکران نمی شود؟ نمی توانیم انتظار داشته باشیم فیلم های 
ایرانی در دنیا فروش داشته باشند، در حالی که هیچ فیلم 
خارجی در ایران به نمایــش درنمی آید؟ عده ای ممکن 
اســت آن را به کیفیت فیلم های ایرانــی، تولید ضعیف، 
عدم سرمایه گذاری مناســب و محدودیت و سانسورها و 
البته پخش بین الملل نســبت بدهند، ولی واقعیت این 

است داد و ستد بین المللی در حوزه سینما نداریم.
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«کیت بالنشت» با «تار» به اسکار 
نزدیک شد

ایسنا: فیلم «تار» ساخته «تاد فیلد» با کسب جایزه انجمن ملی 
منتقدان فیلم آمریکا، شــانس خود را برای درخشش در جوایز 
اســکار پیش رو، افزایش داد. فیلم «تار» با کسب جایزه بهترین 
فیلم از انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا، به یکی از معدود آثار 
سینمایی تبدیل شــد که جایزه اصلی سه رویداد مهم منتقدان 
شــامل انجمن منتقدان نیویــورک، لس آنجلس و انجمن ملی 

منتقدان را به خود اختصاص می دهد.
پیــش از این تنها فیلم های «ماشــین من را بران» ســاخته 
«ریوســکه هاماگوچی» (۲۰۲۱)، «شــبکه اجتماعی» از «دیوید 
فینچر» (۲۰۱۰) و «هرت الکر» ساخته «کاترین بیگلو» (۲۰۰۹)، 
موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از این سه رویداد شده بودند 
که همگی در نهایت نامزد شــاخه بهترین فیلم اسکار شدند و 

فیلم «هرت الکر» نیز این جایزه را کسب کرد.
«کیت بالنشــت» هم برای بازی در فیلم «تار» سه جایزه این 
ســه انجمن منتقدان سینمایی را کســب کرده و شانس اصلی 
جایزه اســکار بهترین بازیگر زن محسوب می شــود. این بازیگر 
اســترالیایی پیش از این برای فیلم «هوانــورد» (۲۰۰۴) جایزه 
اســکار بهترین بازیگر نقــش مکمل زن و برای بــازی در فیلم 
«یاســمن غمگین» (۲۰۱۳) هــم جایزه اســکار بهترین بازیگر 
زن را کســب کرده اســت. «تاد فیلد» کارگردان آمریکایی پس 
از ۱۶ ســال دوری از ســینما، فیلــم «تــار» را در بخش رقابتی 
هفتادونهمین جشــنواره فیلم ونیز رونمایی کرد و در این فیلم 
«کیت بالنشــت» بازیگر برنده اسکار بازیگر استرالیایی در نقش 
«لیدیا تار» موســیقی دان مشهور و نخستین رهبر ارکستر زن در 
تاریخ آلمان بازی کرده اســت. این درام روان شــناختی داستان 
لیدیا تار، موسیقی دان مشهور را روایت می کند که تنها چند روز 
با ضبط سمفونی ای فاصله دارد که او را به اوج دوران حرفه ای 
فوق العاده اش می برد اما هنگامی که به نظر می رسد همه چیز 
علیــه لیدیا در جریان اســت، پترا دخترخوانده شش ســاله اش 
به عنوان یک پشــتوانه عاطفی مهم بــرای مادر مبارزش ظاهر 
می شــود. اما در ســایر بخش های جوایز ســاالنه انجمن ملی 
منتقــدان فیلم آمریــکا، «کالین فارل» برای فیلم «بنشــی های 
اینیشــرین» بهترین بازیگر مرد شد و جایزه بهترین اثر مستند هم 

به فیلم «تمام زیبایی و خون ریزی» از «لورا پویترس» رسید.
فیلم لهســتانی «EO» ســاخته «یرژی اسکولیموفســکی» 
هم به عنوان بهترین فیلم بین المللی ســال (غیر انگلیسی زبان) 
شــناخته شــد. به زودی نامزدهای جوایز انجمــن کارگردانان 
آمریــکا (DGA)، انجمــن بازیگران (SAG) اعــالم و همچنین 
مراسم جوایز گلدن گلوب و انتخاب منتقدان برگزار می شود که 

نقش مهمی در پیش بینی اسکار ۲۰۲۳ خواهند داشت.

درگذشت یک هنرمند در ۸۶ سالگی
ایســنا: «اوون رویزمن» فیلم بــردار آمریکایی و تحسین شــده 
فیلم هایی چون «جن گیر» و «ارتباط فرانســوی» و «شبکه» در 

۸۶ سالگی درگذشت.
«اوون رویزمن» فیلم برداری بود که پنج بار نامزد اسکار شد 
و بیشتر برای همکاری با «ویلیام فریدکین» کارگردان فیلم های 

کالسیک «جن گیر» و «ارتباط فرانسوی» شناخته می شد.
«رویزمن» کــه همچنین در پنــج فیلم از جمله «ســه روز 
کرکس» (۱۹۷۵)، «غیبت مالیس» (۱۹۸۱) و توتسی (۱۹۸۲) با 
«سیدنی پوالک» همکاری داشته است، پس از چند ماه بستری 

در بیمارستان در خانه اش واقع در لس آنجلس درگذشت.
این فیلم بردار در نوامبر ۲۰۱۷ و پس از دریافت جایزه اسکار 
افتخاری عنوان کرد: «فیلم از ذرات ریز و نقره ای زیادی تشکیل 
شــده اســت و هریک از این ذرات توسط هر فردی که روی یک 
فیلم کار می کند نشــان داده می شود. اگر در هر فیلمی یکی از 

آنها را تغییر می دادید، فیلم متفاوت به نظر می رسید».
«رویزمن» بــرای فیلم های «ارتباط فرانســوی»، «جن گیر»، 
«شــبکه»، «توتســی» و «وایــات ارپ» نامــزد جایــزه بهترین 

فیلم برداری از آکادمی اسکار شد.
«ویلیــام فدرکیــن» کارگــردان آمریکایــی پــس از اخراج 
فیلم بــردارش، «اوون رویزمن» را به عنــوان فیلم بردار «ارتباط 
فرانسوی» انتخاب کرد، فیلمی که روایتگر داستان تلخی حول 
محــور پلیس مواد مخدر شــهر نیویورک پوپــی دویل (با بازی 
جین هکمن) بود. فیلم «ارتباط فرانســوی» برای تعقیب و گریز 
شــش دقیقه ای با ماشین در خیابان های بروکلین مشهور است 
و «رویزمن» پیش از این گفته بود که فیلم برداری آن حدود پنج 
هفته طول کشــید، چراکه آنها فقط بین ساعت ۱۰ صبح تا سه 

بعدازظهر فیلم برداری می کردند.
«رویزمن» در همکاری بعدی خود فیلم ترســناک «جن گیر» 
دیگر ســاخته معروف «ویلیام فردکیــن» را در نیویورک مقابل 
دوربین برد، اثری که تا سال ها پرفروش ترین فیلم ترسناک تاریخ 
سینما بود. «استقالل» به کارگردانی «جان هیوستون»، «هاوانا» 
از «ســیدنی پوالک» و فیلم های «کنیون» و «بوســه فرانسوی» 
به کارگردانی «الرنس کاســدان» از جمله دیگر آثار سینمایی با 

فیلم برداری «اوون رویزمن» است.

به گونه ای پیش رفت که در ســال ۵۶ صنعت ســینمای ایران 
عمدتا به دلیل محدودیت و سانســور که به سینماگران ایرانی 
اجازه فعالیت زیادی نمی داد، تقریبا ورشکسته شده بود. در این 
میــان باال رفتن هزینه تولید فیلم هم بی تأثیر نبود. در دو ســال 
۵۶-۵۷ فروش فیلم های خارجی باالتر رفت و ســینمای ایران 
در مقابل فیلم های خارجی تقریبا کنار گذاشــته شد و شکست 

خورد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش به نقش بنیاد سینمایی 
فارابی در ســال ۱۳۶۲ اشــاره کــرد و گفت: «با تأســیس بنیاد 
ســینمایی فارابی و به منظور ســامان دادن به صنعت سینمای 
ایران وضع قانــون یا بخش نامه  یا مصوبه هیئت دولت بود که 
بــه منظور آن ورود و نمایش فیلم های خارجی تنها در انحصار 
بنیاد ســینمایی فارابی قرار گرفت و این قانون همچنان به قوت 
خود باقی است و بخش خصوصی مجوز این کار را ندارد. بنیاد 
ســینمایی فارابی هم تحت عنوان حمایت از سینمای ملی که 
حاال بعد از گذشــت ســال ها باید تاریخ قضاوت کند که آیا این 
تصمیم به نفع سینمای ما بود یا خیر که البته آن زمان خیلی از 
این سیاست دفاع می کردیم، ورود فیلم های خارجی را محدود 
کرد و سینماهای محدود کشور 
قرار  ایرانی  فیلم های  اختیار  در 
گرفت و صنعت سینمای ایران 
هــم جان گرفــت و تولید فیلم 
شروع شد و شرایط خوبی برای 
سینماگران ایرانی به وجود آمد. 
آن زمــان فارابی هم تالش کرد 
باکیفیتی  خارجــی  فیلم هــای 
برای اکران در ایــران خریداری 
کنــد و به نمایش بگــذارد. آن 
ســینماگران  اکثــر  هــم  زمان 
ایرانــی و چند نفری که پیش از 
انقالب هم کار می کردند، از این 
سیاســت دفاع کردند و معتقد 
این ادامه دار شــود.  باید  بودند 
می گفتند به اصطالح سیســتم 
داشته  وجود  باید  سهمیه بندی 
باشد. حتی برخی معتقد بودند 
فیلم های  نمایــش  باید جلوی 
خارجی گرفته شود تا فیلم های 
ایرانــی جان بگیرنــد. به نظرم 
شاید این سیاست در کوتاه مدت 
می توانســت چاره ســاز باشــد  اما قطعا نــه در طوالنی مدت و 
متأســفانه عالقه مندان ســینمای ایــران ســال ها از دیدن آثار 
سینمایی روز دنیا در بهترین سالن های سینمایی و با کیفیت باال 
محروم شــدند. در این میان بحث سانســور و محدودیت اکران 
را فاکتور می گیرم. طبیعی اســت که در تمام سال های گذشته 
راه های دیگــری برای دیدن فیلم خارجی جایگزین ســینما در 

ایران شد».
اطبایــی در بخــش دیگــری از صحبت هایش گفــت: «در 
سال های گذشــته، ســینمای ایران رقیبی نداشت و تماشاگران 
ســینمای ما به تماشای آثار خودمان در سینماها نشسته اند. در 

سال های اخیر تک ســانس هایی در چند سالن سینما، اقدام به 
نمایش فیلم هــای خارجی کردند. حتی برخــی افراد با رابطه 
و برخــالف قانون چنیــن فیلم هایی را به نمایش گذاشــتند  اما 
هیچ وقت چار ه ساز نبوده است. طبیعی است که در این شرایط 
و عدم رقابــت با فیلم های خارجی برای برخی از ســینماگران 
که اساسا کیفیت در ساخته هایشان مطرح نیست شرایط بهتری 

ایجاد شد».
او ادامــه داد: «در دوران کرونــا طبعا ایران هــم مثل دیگر 
کشورهای دنیا قربانی شرایط پیش آمده بود و تعداد تماشاگران 
ســینما هم کاهش پیدا کرد. آماری که در ســال ۲۰۲۲ توســط 
یک شــرکت معتبر تحلیلی درحوزه ســینما منتشــر شد، نشان 
می دهد که رقم فروش ســالن های سینما در سال ۲۰۲۲ حدود 
۲۶ میلیارد دالر بوده. هر چند حدود ۲۷ درصد نســبت به ســال 
قبل بیشتر شــده ما هنوز ۳۵ درصد نسبت به متوسط سه سال 
قبل از کرونا کمتر است. یا مثال چین که زمانی بازار اول دنیا شد 
در ســال ۲۰۲۲ فقــط ۴/۳ میلیارد دالر فروش داشــته که حتی 
نســبت به ۲۰۲۱ ،۳۶ درصد کاهش داشــته است و حتی نسبت 
به شــرایط قبل از پاندمی هم حدود ۴۹ درصد کاهش داشــته 
است. ســینمای ایران هم در ســال ۱۳۹۷ و پیش از همه گیری 
کرونا ۱۲۵ فیلم به نمایش عمومی گذاشــت و در ســال ۹۸ این 
تعداد به ۸۱ عنوان کاهش پیدا کرد و ســال ۱۴۰۰ به ۶۸ عنوان 
رســید و االن طبق آمــار تا امروز ۵۸ فیلم بــه نمایش عمومی 
درآمده که از این میان ۹ فیلم هنر و تجربه بوده است. قطعا این 
تعداد تا پایان ســال بیشتر خواهد شــد. همه گیری کرونا یکی از 
مهم ترین فاکتورها برای کاهش میزان تماشاگر در سینماها بوده. 
اما بخش دیگر در ســینمای ما که باعث کاهش تعداد تماشاگر 
شده است، باال رفتن تورم و گرانی بلیت سینماست و این موضوع 

مانع بزرگی برای خانواده ها و عالقه مندان سینما شده است».
اطبایی در ادامه سانســور را عاملــی دیگر در کاهش تعداد 
تماشاگران سالن های سینمای ایران دانست و گفت: «محدودیت 
و سانســور مانع از تولید فیلم های با کیفیت در ســینمای ایران 
شده است. نکته جالب این است که آنچه  به عنوان فیلم خوب 
و با کیفیت از آن اســم برده می شود، تمام و کمال توسط بخش 
خصوصی ســرمایه گذاری و تولید شــده و ما در زمینه استعداد 
فیلم ســازی خوشــبختانه دچار مشــکل نیســتیم. آمار تعداد 
سینماگران ایرانی نســبت به آمارهای جهانی اگر بیشتر نباشد، 
کمتر هم نیست و این استعداد سال به سال بیشتر هم می شود. 
البته که دالیــل آن جای تحلیل دارد ولی خوشــبختانه ما این 
فاکتور را داریم  اما مشکل بزرگ سینماگران در حال حاضر عالوه 
بر سانسور، تأمین ســرمایه برای تولید فیلم است. متأسفانه به 
نظرم بیش از گذشته نسبت به فیلم ها و موضوعات حساسیت 
به خرج داده می شــود . ۲۰۲۲ ســال موفقی بــرای فیلم های 
ایرانــی در عرصه جهانی بود و فیلم های ما در جشــنواره های 
مطــرح دنیا و بازارهــای بین المللی درخشــید. گاهی با خودم 
فکر می کنم شــاید ۲۰۲۲ ســال خداحافظی ســینمای ایران با 
جشــنواره های جهانی بود. نمی دانم در سال ۲۰۲۳ چه اتفاقی 
برای سینمای ایران خواهد افتاد. با احترام به تمام فیلم سازانی 
که فیلم ساختند و من ندیدم و نمی توانم قضاوت دقیقی داشته 
باشم اما به نظر می آید دیگر نتوانیم موفقیت های سال ۲۰۲۲ را 
در عرصه جهانی تکرار کنیم. این را هم در نظر داشــته باشیم با 

توجه به حوادث اخیر، مردم کمی از سینما فاصله گرفته اند. در 
این میان ناگهان مدیران سینمای ایران به اکران فیلم خارجی در 
ســینمای ایران فکر می کنند و فکر می کنم شاید راهکاری برای 

جلب نظر مردم به سینمارفتن باشد».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «سازوکار اکران 
فیلم های خارجی در ســینمای ایران هنوز مشــخص نیست  اما 
باید توجه داشت که خوشــبختانه سال هاست در سینمای دنیا 
بی بند وبــاری که در دهــه ۸۰، ۹۰ در فیلم ها وجود داشــت را 
نمی بینیم. صاحبان صنعت ســینما در سراسر دنیا به بازارهای 
جهانی فکر می کنند. به همین دلیل رعایت خیلی از موضوعات 
برای آنهــا اولویت دارد. اکثــرا فیلم ها برای خانواده ســاخته 
می شود و خوشبختانه برای ما قابل نمایش است. در حال حاضر 
در کشــوری مثل عربســتان که پیش تر حتی سینمارفتن ممنوع 
بود، در دو سال رشد قارچ گونه سالن های سینما را در کشورشان 
شاهد بودیم و االن به لحاظ فروش بازار اول خاورمیانه هستند. 
آنها هم فیلم های روز ســینمای دنیا را نشــان می دهند. گاهی 
ممکن اســت نمایش فیلمی ممنوع شــود امــا به طور کلی به 
ســمت اکران فیلم های روز دنیا حرکت کرده اند و من همچنان 
از سیاســت مدیران ســینمایی کشــور درباره چگونگی نمایش 

فیلم های خارجی در سینمای های ایران چیزی نمی دانم».
اطبایی ادامــه داد: «اگر زمانی صنعت ســینمای آمریکا را 
به عنــوان تولیدکننده اصلــی فیلم های ســرگرم کننده در دنیا 
می دانستیم، بازار آمریکای شمالی برای خودشان مهم ترین بازار 
بود. ولی االن شــاید یک دهه است که بازار بین المللی فروش 
بیشتری نســبت به بازار آمریکای شمالی داشــته است. یعنی 
بازاری مثل چین که حتی در یک سال فروشش از بازار آمریکای 
شــمالی هم بیشــتر بود و برای فیلم های آمریکایی مهم است، 
به خوبی می دانند کــه باید برای بازار بزرگ چین چه فیلم هایی 
ساخته شــود که بتواند از معیارهای سخت و سانسور در چین 
بگذرد. آنها روی بازار رو به رشــد خاورمیانه حساب می کنند و 
محدودیت ها و معیارهای اخالقی این منطقه را مد نظر دارند و 

لذا در تولید مدنظر قرار می دهند».
او در پایــان از تجربــه خــودش به عنوان یــک فعال حوزه 
بین الملــل در پخش فیلم اشــاره کرد و گفــت: «معتقدم باید 
فیلم هــای خارجــی در ایــران به نمایش گذاشــته شــود. اما 
نمی دانم چرا تصمیم اخیر مدیران مبنی بر اکران فیلم خارجی 
در ســینمای ایران را خیلی درک نمی کنم. شاید چون صداقتی 

در آن نمی بینیم».
او ادامــه داد: «بایــد ایــن را در نظــر گرفت کــه ما چطور 
می توانیم در حوزه بین الملل وارد داد و ســتد با کشورهای دیگر 
شــویم. وقتی فیلمی از کشوری دیگر در ســینماهای ما اکران 
نمی شــود؟ نمی توانیم انتظار داشته باشیم فیلم های ایرانی در 
دنیا فروش داشته باشند، در حالی که هیچ فیلم خارجی در ایران 
به نمایش درنمی آیــد؟ عده ای ممکن اســت آن را به کیفیت 
فیلم های ایرانی، تولید ضعیف، عدم ســرمایه گذاری مناسب و 
محدودیت و سانســورها و البته پخش بین الملل نسبت بدهند، 
ولی واقعیت این اســت داد و ســتد بین المللی در حوزه سینما 
نداریم. پخش کننده های بین المللی تا به امروز با پیشــنهادهای 
بســیاری مواجه شــده اند که شرکت ها و فیلم ســازانی مشتاق 

هستند فیلم هایشان در ایران به نمایش گذاشته شود».

 برگ سبز سواری  سایپا  سیستم 131SE  مدل ۱۳۹۴ 
به رنگ سفید - روغنی به شماره پالک ۲۸ ق ۱۲۹ 

ایران ۹۴  شماره موتور  ۵۳۶۶۲۱۳ و شماره شاسی 
NAS411100F3417474 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

  1600i برگ سبز و سند کارخانه  وانت  پیکان  تیپ 
 مدل ۱۳۸۲ به رنگ سفید - معمولی  به شماره پالک

  ۲۸ ب ۸۶۱ ایران ۷۵  شماره موتور ۱۱۵۳۸۲۰۰۰۹۵  
و شماره شاسی ۰۰۸۲۹۰۰۰۹۷ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
برگ سبز  موتور سیکلت  تکساز  مدل  ۱۳۸۸ به رنگ 

مشکی  به شماره پالک ۴۶۴۲۶ ایران ۸۳۵ شماره موتور 
 NIJ***125K8839170 و شماره تنه A891871 

 به نام  مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
علی به شماره شناسنامه ۲۴۷۰صادره از ابادان در مقطع 

کاردانی رشته معماری صادره از واحد دانشگاه آزاد دزفول با 
شماره۸۰۱۶۵۰۲۰۸۵۷۸ و تاریخ ۸۴.۴.۸ مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدارک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول. کوی ازادگان بلوار دانشگاه 

ارسال نمایید
فرزند  مدرک فارغ التحصیلی

عزیز به شماره شناسنامه ۸۰۹۹ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 
رشته زبان و ادبیات فارسی صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با 
شماره ۸۳۱۰۱۶۳۶۰۷۹ و تاریخ ۲۰ / ۰۸ / ۱۳۹۰ مفقود گردیده است . 
از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
تهران مرکزی به نشانی تهران ، سوهانک ، بلوار ارتش ، میدان قائم ، 

خیابان خندان ، خیابان سلماس ارسال نماید .

برگ سبز ، کارت ماشین ، سند کمپانی و تسلسل اسناد خودرو  
پراید  صبا  )جی تی ایکس(  رنگ سفید شیری روغنی مدل 

۱۳۸۲ به شماره پالک ایران ۶۶ _ ۱۸۸  ب ۳۶ و شماره موتور 
۰۰۵۲۶۲۰۰ و شماره شاسی S1412282984974 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  پژو  405SLX-TU5  رنگ سفید 
 روغنی مدل ۱۳۹۱ به شماره موتور ۱۳۹۹۱۰۰۵۰۱۱ 

 NAAM31FC8CK363196 و شماره شاسی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


