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< فکت اول 
دوازده روز پیش )پنجشنبه 9 اسفند( علی سرتیپی که عالوه بر مدیریت چند 
پردیس سینمایی، در عرصه تهیه کندگی سینما نیز فعال است، درباره تصمیم 
به افزایش قیمت بلیت سینماها بیان کرده بود: »با توجه به هزینه هایی که در 
بخش تولید فیلم با آن مواجه هستیم و بعد هم آنچه در بخش اکران می بینیم، 
باید گفت که سینما وضعیت نگران کننده ای دارد. در حال حاضر قیمت همه 
چیز چند برابر شده، اما در یک سال گذشته قیمت بلیت سینما ثابت مانده و 
سالن ها توان پرداخت هزینه های خود را هم ندارند.« او در ادامه گفته بود: »در 
همین همسایگی  ما قیمت بلیت سینما در کشور امارات ۱۱ و ۱۲ دالر است 
ولی در ایران کمتر از یک دالر است؛ یعنی ما ۷۰ تا ۸۰ سنت بلیت سینما را 
می فروشیم، در حالی که هزینه های ما با آنها یکی است؛ مثال امکاناتی که در 
ایران مال یا پردیس کوروش داریم با آنچه در دوبی مال هست، فرقی ندارد ولی 
قیمت بلیت آن ها چقدر اس��ت و قیمت بلیت سینماهای ما چقدر!« سرتیپی 
با اش��اره به افزایش قیمت برخی دس��تگاه های الزم برای نمایش فیلم که در 
گذش��ته ۳۰ میلیون تومان بود ولی االن به ۴۵۰ میلیون تومان رس��یده، نیز 
اذعان کرده بود: »ما در مخمصه ای گیر کرده ایم که اگر بخواهیم قیمت بلیت 
را واقعی کنیم باید با توجه به تورم، حداقل آن را به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان 
برس��انیم ولی نمی توانیم چنین کاری کنیم. ش��خصا معتقدم حداقل قیمتی 
که می توانیم برای س��ال آینده تعیین کنیم تا بدون هیچ س��ودآوری سینما 
فقط بتواند خرج خود را بگذراند ۸۰ هزار تومان اس��ت.« او در بخش دیگری 
از س��خنانش در پاس��خ به اینکه مقایسه قیمت بلیت با دوبی در شرایطی که 
هزینه زندگی و درآمد شهروندان در دو کشور با هم تفاوت دارد، چقدر می تواند 
درس��ت باشد؟ بیان کرده بود: »س��ینما باید چه کاری انجام دهد؟ این دولت 
است که باید کمک کند و درصدی از هزینه ها را متقبل شود تا این ارزان ترین 
تفریحی که االن برای مردم باقی مانده از دس��ت نرود. واقعا با ۳۵ و ۴۵ هزار 
تومان )قیمت فعلی بلیت سینما( چه چیزی می توان خرید؟ با افزایش قیمت ها 
آیا تفریح هایی مثل سفر و رستوران رفتن همانند گذشته است؟ اگر دولت در 
بخش فرهنگی کمک کند، سینما همچنان ارزان ترین تفریح و سرگرمی برای 

خانواده ها و بچه ها و دور هم بودن ها است.«

< فکت دوم 
ش��ش روز پیش )دوشنبه ۱۵ اس��فند( روح اهلل سهرابی مدیرکل دفتر نظارت 
بر عرضه و نمایش فیلم س��ازمان سینمایی گفته بود: »پس از بررسی پیشنهاد 
شورای صنفی نمایش در خصوص افزایش قیمت بلیت سینما، سازمان سینمایی 
با هدف حمایت همزمان از رونق س��ینما و تقویت اس��تقبال مخاطب، با شناور 
ش��دن دائمی و هدفمند قیمت بلیت سینما در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.« وی 
ادامه داده بود: »بدین ترتیب قیمت بلیت سینما در سال جدید بر اساس درجه 
کیفی، موقعیت جغرافیایی قرارگیری سالن سینما و سانس های مختلف تعیین 
و در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.« به گفته وی در این مصوبه سقف مبلغ 
بلیت ۶۰ هزار تومان آن هم برای سینماهای مدرن همچون کوروش، ایران مال، 
فرهنگ، چارسو، صبامال و … در نظر گرفته شده که البته درصد بسیار بیشتری 
از سالن ها و سانس ها با ارقام پایین تر یعنی تا ۲۰ هزار تومان به فروش می رسد. 
سهرابی در پایان گفته بود: »این شکل از مدیریت مالی اکران با دو هدف عمده 
حمایت از تولید و رونق بخش��ی به اکران و همچنین مالحظه وضع معیش��ت 
مردم جهت خالی نماندن س��بد فرهنگی، طراحی و تدوین شده است و با این 
تدبیر، اکثریت مخاطبان امکان دسترسی به بلیت های ارزان قیمت در سانس های 
مختلف را خواهند داشت و هیچ قشری از جامعه به دلیل وضعیت اقتصادی از 

دیدن آثار روی پرده محروم نخواهد ماند.« 

< ورود به بحث اصلی
خدا را ش��کر که در کش��ور ما هر کسی که چیزی در چنته دارد و می خواهد 
آن را بفروش��د این قدرت و توانایی را دارد که هر قیمتی که دلش خواس��ت 
تعیین کند و هر کس��ی هم که به قیمت وی معترض ش��د، آقای فروشنده با 
صدای بلند به او بگوید: »همینه که هس��ت، می خوای بخواه نمی خوای با یه 

خداحافظی خوشحالمون کن.« البته جدیدا عزیزان فروشنده )تولیدکنندگان و 
ارائه کنندگان محصوالت فرهنگی و هنری نیز شامل این افراد می شوند( به یک 
کشف مهم دیگر نیز دست پیدا کرده و هنگامی که با اعتراض خریدار مواجه 
می ش��وند به او می گویند: »همه چی گرون ش��ده، شما چطور حاضرید برای 
 پر کردن ش��کمتون بابت یه وعده غذا پول زیاد خرج کنید اما حاضر نیستید

 برای روح و روانتون پول زیاد خرج کنید؟( جالب اینجاس��ت که همه هم یاد 
گرفته اند از این ترفند استفاده کنند و برای گران بودن کاال و محصول خودشان 
استدالل بیاورند. حاال شده حکایت افزایش قیمت بلیت سینما، دوستان عزیز 
هر ساله با استفاده از این دلیل بی منطق )و شاید هم منطقی از نگاه خودشان( 
مبلغ قابل توجهی را روی محصول فرهنگی شان می کشند و آن را به خلق اهلل 
ارائه می کنند. از نگاه خودشان شاید حق با آنان باشد، آنها می گویند: »وقتی 
همه چیز گرون شده چرا ما گرون نکنیم؟« مثل این می ماند که در یک جاده 
همه ماشین ها پشت سر هم در ترافیک گیر کرده باشند، بعد یکی از خودروها 
برود داخل جاده خاکی و گازش را بگیرد و از کنار ماشین هایی که در ترافیک 
گیر کرده اند با سرعت عبور کرده و با آنان بای بای کند، بعد به تبع این اقدام، 
رانندگان دیگری نیز خودروی خودشان را به همان جاده خاکی هدایت کنند و 
به قول معروف »ِد برو که رفتی«. در طول راه هم اگر پلیس یقه آنها را گرفت، 
به او بگویند: »من دیدم ماشین جلوییم از جاده خاکی رفت من هم دنبالش 
رفتم« به قول تلویزیونی ها: »این ش��د دلیل؟« یک نفر هم نیس��ت به ایشان 
بگوید: »خب ماشین جلویی اشتباه کرده از جاده خاکی رفته، این جاده آسفالت 
رو برای عبور ش��ما گذاش��تن، اگه قرار هر کسی از جاده خاکی بره که سنگ 
رو سنگ بند نمی شه« این موضوع کامال شبیه معضل گرانی هاست، دوستان 
هنرمند )اعم از کسانی که در حوزه سینما کار می کنند و کسانی که در حوزه 
موس��یقی فعالیت می کنند( می گویند: »چون برنج و ماس��ت و شیر و پنیر و 
کباب و پیتزا و سیگار و کتاب و اجاره خونه و بلیت مترو و لباس و لوازم آرایشی 
و بهداش��تی و چه و چه و چه و چه گرون ش��ده ما هم باید قیمت محصول 
فرهنگی خودمون رو گرون کنیم« استداللشان هم این است که: »اگر گرون 
نکنیم نمی تونیم از پس هزینه هامون بر بیاییم« غافل از اینکه اوال گران شدن 
بیش از 99 درصد کاالها و خدمات همینطوری اهلل بختکی و بی دلیل و منطق 
صورت گرفته، یعنی اصال نباید گران می شده، اما شده است. حال خوب است 
برخی عزیزان آغاز سال نو را برای گران کردن مثال بلیت سینما و کنسرت بهانه 
می کنند، بعضی دوس��تان که هر روز صبح که از خواب بیدار می شوند اولین 
کاری که می کنند این اس��ت که قیمت کاال و خدمات��ی که ارائه می کنند را 
افزایش دهند، )برای این ادعایمان فکت هم داریم، همین چند روز پیش وانتی 
پیازفروش محل ما پشت بلندگو داد می کشید: »پیاز تازه آوردم جانمونی، بدو 
بیا پیاز بن��در آوردم کیلویی ده هزار تومن«، دقیقا فردای همان روز )نه چند 
روز بعدش( همان وانتی پیاز فروش پشت بلندگو فریاد می زد: »پیاز تازه آوردم 
جانمونی، بدو بیا پیاز بندر آوردم کیلویی دوازده هزار و پانصد.« خب چرا؟؟!!! 
مگر از دیروز تا امروز سونامی آمده که قیمت پیاز یهویی دوهزار و پانصد تومان 
گرانتر شده است؟ کسی هم نیست که به این مسائل نظارت داشته باشد، مردم 
ب��رای اینکه بتوانند عادی زندگی کنند و برای اینکه مجبور نباش��ند از محل 
خودشان جنس گران بخرند، باید با شماره تلفن شهرداری یا سازمان تعزیرات 
یا هر ارگان دیگری که به این مسائل مربوط می شود تماس بگیرند و بگویند: 
»آقا پیاز فروش محل ما پیازاشو گرون می فروشه، بیایید رسیدگی کنید.« ثانیا 
مگر قرار است پول تمام هزینه هایی را که سینماگران و سینماداران می کنند، 
از جیب مخاطب بخت برگشته پرداخت شود؟ پس دولت اینجا چه کاره است؟ 
چرا حمایت نمی کند؟ اگر حمایتی از سوی دولت صورت نمی گیرد باید تمام 

فشارها را به سمت مخاطبان سینما هدایت کرد؟ ثالثا اگر دخل سینمایی ها 
با خرجشان یکی نیست، برخی بزرگواران که مدیریت چند پردیس سینمایی 
را بر عهده دارند و در کنار این مش��اغل تهیه کنندگی هم می کنند چگونه از 
پس هزینه های این س��الن ها برمی آیند؟ شما که می گویید هزینه ها باالست 
پس چطور مدیریت چند پردیس سینمایی با هزینه های باال را با هم در دست 
گرفته اید؟ مثال پیاز را بیان کردیم، ش��اید خیلی ها بگویند از موضوع اصلی 
خارج شدی، اما نگارنده دقیقا می داند چه می نویسد، او معتقد است که اتفاقا 
این دو )س��ینما با پیاز – موس��یقی با پیاز و هر چیز دیگری با پیاز و هر چیز 
دیگری با هر چیز دیگری( با هم مرتبطند، یعنی چون پیاز گران ش��ده، سیب 
زمینی گران شده، قیمت کرایه تاکسی ها گران شده و... پس منی که سینماگر 
و موسیقیدان هستم نیز قیمت کاال و خدماتی که ارائه می دهم را گران می کنم؛ 
یکی از استدالل های آقای سرتیپی همین بود دیگر، نبود؟ ایشان گفته اند: »در 
حال حاضر قیمت همه چیز چند برابر شده، اما در یک سال گذشته قیمت بلیت 
س��ینما ثابت مانده است« ما هم معتقدیم که حق کامال با ایشان است، قیمت 
همه چیز چند برابر شده، اما آیا این چند برابری شدن قیمت ها اصولی و منطقی 
بوده یا همینطوری َشلَم شوربایی صورت گرفته که حاال شما می خواهید قیمت 
بلیت سینما را با این استدالل افزایش دهید؟ آقای عزیز شما می فرمایید: »در 
طول یکسال گذشته قیمت بلیت سینما ثابت مانده است« پرسشی از شما داریم 
و خواهش می کنیم از جانب یک فعال سینمایی، مدیر سینمایی و تهیه کننده 
سینما پاسخمان را ندهید، لطفا از آنسوی میزتان بلند شوید و به این سو بیایید و 
در کنار مردم قرار بگیرید و به عنوان یکی از شهروندان این جامعه پاسخ سوالمان 
را بدهید. برادر بزرگوار مگر قرار است در طول یکسال چند بار قیمت بلیت سینما 
افزایش یابد؟ آنهم س��ینمایی که بنا بر گفته بسیاری از همکاران شما بسیاری 
از فیلمهایش به پش��یزی نمی ارزند و قص��ه و روایت خوبی ندارند و فقط دهان 
پرکن هس��تند و بازیگرساالری را رواج می دهند. چندبار قرار است قیمت بلیت 
س��ینماها افزایش یابد؟ دو بار؟ سه بار؟ کم است؟ بیشترش کنیم؟ بسیار خب، 
می گوییم ۶ بار، دیگر چانه نزنید، بگویید خدا برکت بده، ۶ بار خوب است دیگر، 
نیست؟ اینگونه عزیزان سینمایی هر دو ماه یکبار می توانند قیمت بلیت سینما را 
افزایش دهد، یک وقت به خودتان نگیریدها، شما که قرار شد جزو مردم باشید، 
منظورمان فعاالن حوزه سینماست، همانها که مدیر چند پردیس سینمایی اند 
و از دور دستی بر آتش تهیه کنندگی هم دارند. راستی آقای سرتیپی حاال که 
جزو مردم شده اید باز هم قیمت بلیت سینمای ایران را با قیمت بلیت سینماهای 
امارات مقایسه می کنید؟ باز هم معتقدید که بلیت سینما باید چیزی حدود ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ هزار تومان باش��د؟ اگر چنین اتفاقی بیفتد، شمایی که جزئی از همین 
مردم هستید حاضرید با خانواده خودتان به سینما بروید و بلیت بخرید و فیلم 
تماشا کنید؟ اگر حاضرید که بسم اهلل، شما جلو بیفتید ما هم دنبالتان می آییم. 

اما در فکت دوم مسائل دیگری عنوان شده است، تو گویی سازمان سینمایی ها 
مردمی ترند و بیشتر به جیب ما بدبخت بیچاره ها فکر می کنند، آنها معتقدند 
که این درست است که هزینه ها زیاد شده و سالن های سینما هم برای ادامه 
حیاتشان مجبورند هزینه هایشان را باالتر ببرند، اما این هم انصاف نیست که 
همه این هزینه ها از جیب مردم پرداخت ش��ود و ما فقط بنش��ینیم و تخمه 
بکش��نیم، باالخره ما هم جزیی از همین مردم هستیم. به نظر می رسد دفتر 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی با شناور کردن قیمت بلیت 
س��ینما می خواهد یک جورهایی پشت مردم باش��د و طرف آنها را بگیرد، به 
همین دلیل ارقامی که در فکت اول توسط علی سرتیپی بیان شده را برنتابیده 
اس��ت، بلیت سینما ۴۰۰ هزار تومن؟ چاره که فقط گران کردن بلیت سینما 
نیس��ت، کمر مردم زیر بار تورم سنگین شکس��ت، حال بیاییم هزینه اضافی 

 بلیت گران سینما را هم روی دوششان بگذاریم؟ نه برادر از این خبرها نیست،
 زیر بار این یکی نمی رویم، فوقش س��الن های س��ینما را رتبه بندی می کنیم، 
درجه یک ها، الکچری ها، پولدارها، پُر سانس ها، مدرن ها )کوروش و فرهنگ 
و چارسو( و »مال« یدک کش ها )مگامال، ایران مال، صبامال و …( بلیتشان 
را ۶۰ هزار تومان بفروشند، بقیه سالن ها که هم درجه یک نیستند و هم سانس 
زیادی ندارند، بلیتشان را با ارقامی پایین تر )یعنی تا ۲۰ هزار تومان( بفروشند. 
اینگونه به قول مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی 
نه س��یخ می سوزد، نه کباب، یعنی هم سینماها می توانند به حیات خودشان 
ادامه دهند و هم مردمی که وضعیت اقتصادی ش��ان چندان مطلوب نیست، 

می توانند به سینما بروند و فیلم تماشا کنند. 

< غفلت از یک موضوع مهم
مدتی اس��ت تعدادی از هنرمندان سینما هش��دارهای مهمی را به مسئوالن 
فرهنگی و همکاران خودشان می دهند، صدای زنگ آالرمشان هم خیلی بلند 
اس��ت، با این حال خیلی از مس��ئوالن فرهنگی و همکاران سینمایی صدای 
این زنگ را نمی ش��نوند )کسی چه می داند؟ ش��اید هم خودشان را زده اند به 
نشنیدن( این صدا می خواهد از یک حقیقت تلخ حرف بزند، می خواهد بگوید 
س��ینما به عنوان هنری که بس��یاری برای زنده ماندن و پیشرفتش زحمات 
زیادی کش��یده اند، حال خوشی ندارد و در حال کشیدن نفس های پایانی اش 
است، نفس��ش به ش��ماره افتاده و صدای خس خس حنجره اش هم شنیده 
می شود، به داد این سینما برسید، کار به جایی رسیده که حتی گران کردن و 
شناور کردن قیمت بلیت سینما هم نمی تواند به عنوان یک ُمَسِکن عمل کند و 
حال این سینما را برای مدت کوتاهی هم که شده حداقل ثابت نگه دارد. حاال 
دیگر به این دلیل که یک فیلم ممکن است در آینده توقیف شود، امروز مجوز 
ساخت نمی گیرد، حاال دیگر اکران نوروزی به جای هفت فیلم )که در سالهای 
گذشته روی پرده می رفت( چهار فیلم را روی پرده می فرستد که از این تعداد 
س��ه تایشان »فسیل«، »عروس خیابان فرشته« و »مالقات با جادوگر« جدید 
نیستند و در سالهای پیش تولید شده اند و این یعنی فقط یک فیلم »غریب« 
جدید است و در چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کرده و 
موفق شد ۵ سیمرغ بلورین را از این جشنواره از آن خود کند. به نظر شما این 
یک فاجعه نیست؟ موضوعی که درباره فیلم های اکران نوروزی بیان شد یک 
معادله ساده ی ساده ی ساده است که حتی یک مجهول هم ندارد، صاحبان 
آثار جدید س��ینمایی که در چهل و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم فجر 
ش��رکت کردند، حاضر نشدند فیلم هایش��ان را برای اکران نوروزی روی پرده 
بفرستند، این اتفاق در حالی رخ می دهد که در سالهای گذشته تهیه کنندگان 
و فیلمس��ازان برای اینکه فیلمشان در اکران نوروزی حضور داشته باشد سر و 
دست می شکستند، اما حاال نه تنها سر و دست شکستنی نیست، بلکه حتی 
به اندازه یک ته استکان هم میل و رغبتی برای حضور در اکران نوروزی وجود 
ندارد. در چنین شرایطی انگار باید به عوامل سازنده فیلم سینمایی »غریب« 
آفرین گفت چرا که ش��جاعت به خرج داده و فیلمش��ان را به اکران نوروزی 
س��پرده اند. آنچه بیان کردیم به یک موضوع دیگر هم اش��اره دارد، اینکه اگر 
نی��ک بنگریم در می یابیم که اکران نوروزی ۱۴۰۲ تنها یک فیلم دارد که آن 
هم »غریب« اس��ت، ممکن اس��ت بگویید پس سه فیلم دیگر چه؟ پاسخ این 
پرس��ش هم نیاز به اندیش��یدن زیاد ندارد، کامال واضح است که سینماگرانی 
که در سالهای 9۸ و 99 فیلمشان )»مالقات با جادوگر«، »فسیل« و »عروس 
خیابان فرشته«( را تولید کرده و تاکنون اثر تصویری شان رنگ اکران را به خود 
ندیده، از خدایشان است که فیلمشان در نوروز ۱۴۰۲ روی پرده سینماها برود، 
چه موقعیتی از این بهتر که فیلمی که مدتها در صف اکران بوده و در صورت 
عدم پذیرش اکران نوروزی از سوی عواملش، معلوم نیست چه زمانی و در چه 
شرایطی دوباره بتواند روی پرده برود، از این اقبال بند )اکران نوروزی ۱۴۰۲( 
اس��تفاده کند و باالخ��ره روی پرده برود. اینها هم��ه صدای زنگ خطر مرگ 
سینمای ایران است و ما امیدواریم که کس یا کسانی پیدا شوند که این صدا را 
 بشنوند و تا فرصت هست کاری برای نجات این سینما انجام دهند، باور کنید

 فردا خیلی دیر است. 
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تحلیلی بر افزایش و شناور شدن قیمت بلیت سینمایی که مخاطب چندانی ندارد

از بیست به شصت!
یوسف خاکیان =رونامه نگار

گردش مواضع عربستان
ادامه از صفحه اول:

ایران همچنین سال ها برنامه ریزی روی سنی ها بخصوص هموطنان سیستانی 
را با این توافق خنثی کرد. چرخش عربستان تغییر موازنه قدرت در منطقه است. 
عربستان رقیب اصلی ایران است. آن ها در سوریه نتوانستند به اهداف خود دست 
پیدا کنند و در نهایت قطر از اتحاد علیه سوریه کنار کشید و باعث اختالف شدید 
با عربستان شد. تا جایی که برای جلوگیری از حمله احتمالی عربستان به قطر 
ترکیه به این کشور نیرو اعزام کرد. تا قبل از این بخش مهمی از هزینه های جنگ 
علیه دولت بشار اسد را اعراب می پرداختند. اما ورود غیر قابل پیش بینی روسیه 
در مناقش��ه سوریه، تمام معادالت را بهم ریخت. اروپایی ها یکی پس از دیگری 
پا پس کش��یدند. در خصوص حوثی ها هم عربستان انتظار مقاومت اینچنینی 
و حمایت ملی مردم یمن از حوثی ها را نداش��ت. بهر حال چرخش عربستان از 
روی اختیار نیست. بلکه اجبار است. عربستان هزینه های زیادی بابت مناقشات 
منطقه ای پرداخت کرد. حتی سال گذشته و با وجود بحران کرونا دچار کسری 
بودجه شدند! یک دولت بسیار متول در اثر هزینه این مناقشات با بحران جدی 
مواجه ش��د. تا جایی که برای گرفتن پول آن ها تالش کردند با رفتن به سمت 
روسیه غربی ها را تحریک کنند تا امتیازات بیشتری بگیرند. اما نه آمریکایی ها و 
نه اروپایی ها تغییری در مواضع خود ندادند. از سوی دیگر افکار عمومی عربستان 
نزدیک شدن به اسرائیل را نپذیرفت. اما آمریکایی ها بر آن بشدت اصرار و پافشاری 
داشتند. ایران هراسی منبع اصلی فروش سالح به کشورهای منطقه بود که اکنون 
دیگر کم رنگ شده و معلوم نیست غربی ها با کدام بهانه می خواهند به اعراب 
منطقه سالح بفروش��ند!؟ دلخوری دیگر عرب ها بازی ندادن آن ها در مذاکرات 
منطقه ای بود. درخواست های مکرر عربستان برای حضور در مذاکرات هسته ای 
بارها رد شد و به نوعی منافع آن ها در مذاکرات لحاظ نشد. روزهای آینده مواضع 

غربی ها الیه های پنهان این گردش به شرق عربستان را فاش خواهد کرد.

فصل جدید دیپلماسی در خاورمیانه
ادامه از صفحه اول:

... اس��تقبال ابرقدرت های بزرگ جهان از آن هیچ معنایی جز تمکین به قدرت 
جمهوری اسالمی ایران به شکلی دیپلماتیک و مصلحانه به ذهن متبادر نمی سازد.

میانجیگری چین به عنوان بزرگترین ش��ریک تج��اری ایاالت متحده آمریکا و 
همچنین عربس��تان و استقبال قریب به اتفاق دولت های همسایه و قدرت های 
بزرگ نشان از اهمیت و قدرت جایگاه ایران در منطقه دارد و عالوه بر شروع فصلی 
ن��و در ارتباطات جهانی می توان آن را دمیدن آرامش در منطقه و ضعف مفرط 

دشمنان سنتی ایران دانست.
هرچه هس��ت توافق حاصله دو کشور مبتنی بر ازسرگیری روابط دیپلماتیک و 
فعال سازی همکاری های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را می توان گام مثبتی در 
جهت استحکام پایه های ثبات و امنیت در منطقه و تقویت روابط بین دولت ها و 
ملت ها دانست. گامی درست و به موقع که به حتم نتایج مثبت فراوانی به دنبال 

خواهد داشت.

»قوتار« آماده نمایش شد 
فیلم کوتاه »قوتار« به نویس��ندگی و کارگردانی علی علیزاده و تهیه کنندگی 
مشترک فریما خلیلی و میثم جمالی با طی کردن مراحل تولید، آماده نمایش 
شد و پخش جهانی خود را آغاز کرد. علی علیزاده پیش از این نیز کارگردانی 
فیلم »۱۲چشم پیمایی در شهر« و انیمیشن »یین و یانگ« را عهده دار بوده 
اس��ت. »قوتار«، داس��تان زندگی پیرمردی را روای��ت می کند که در جنگلی 
گاوهایش را گم کرده اس��ت... یوسفعلی دریادل و وحید علیمردانی بازیگرانی 
 هس��تند که در این اث��ر به ایفای نقش پرداختند. پخ��ش بین المللی این اثر

 بر عهده کمپانی بین المللی Raw است./صبا 

 تلگرام آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193 

 نیـــاز بــه تمــاس تلفنــی نمی باشـــد

مفقودی
س��ند کمپانی و شناس��نامه مالکیت و کارت اتومبی��ل پراید مدل ۱۳۷۵ 
رنگ س��فید به ش��ماره انتظامی۷9 ای��ران ۲۱۷ ص ۲۸و ش��ماره موتور 
عاطف��ه بن��ام   S۱۴۴۲۲۷۵۱۱9۰۸۶شاس��ی ش��ماره   ۰۰۰۰۲۲۲۷و 

 ایران دوست مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
پروانه فعالیت )بهزیس��تی( به ش��ماره ۲۸۵۳/۱۰۲99/۲۰۱۴۸/۵۲ به نام 
آقای مهرداد حس��ین پور و پروانه مسئول فنی به نام دکتر محمد حسن 
رجایی ) بهزیستی( به شماره ۳۱۸۱۵/۲۸۵۳/۱۰۲99/۲۰۱۴۸/۵۴ مفقود 

گردیده اند واز درجه اعتبار ساقط می باشند.

مفقودی
س��ند کمپانی و شناس��نامه مالکیت و کارت اتومبی��ل پراید مدل ۱۳۸۳ 
رنگ س��فید بش��ماره انتظام��ی ۳۳ ای��ران ۵9۷ س ۵۸ ش��ماره موتور 
۰۰۸۸۰9۳۸شماره شاسیS۱۴۱۲۲۸۳۲۷۲۲۷۷بنام لیال حکمت مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
 پاس��پورت )گذرنامه عراقی( مربوط به آقای امین اسعد جبار فرزند اسعد 
متولد ۲۰۰۷/۰۴/۰۵ استان ناصریه  در کشور عراق و استان ایالم در ایران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 آقای محمد جمشیدی مالک سواری هاچ بک پژو ۲۰۶TU۳ رنگ سفید، 
مدل ۱۴۰۰ به ش��ماره پ��الک ۳۴۷ س ۵۲ - ایران ۱9 و ش��ماره موتور 
۱۸۲A۰۱۴۲۷۸9 و ش��ماره شاس��ی NAAP۰۳EE۰MJ۴۵۴۳۴۳ به 
علت فقدان اس��ناد فروش )برگ کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده اس��ت . لذا چنانچه هر کس ادعایی نس��بت به خودروی 
مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران 
خودرو واقع در شهرک پیکانشهر - ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.


