
رئیس کل بانک مرکزی و دخالت در امور مرزی
ب�ا توجه ب�ه اظهارنظر زی�ر، رئی�س کل بانک 

مرکزی در کدام امور دخالت می کند؟
رئی�س کل بانک مرکزی گف�ت: همانطور که از 

ابتدا گفته ایم، در نرخ ارز دخالت نمی کنم.
الف( خوراک دام و طیور در زمستان

ب( تجهیز کتابخانه های شهر شلمرود
ج( روابط دیپلماتیک و امور مرزی بین ایران و چین

د( امور خانوادگی 
در کمپین "فرزندت کجاست؟" بیشترین مورد 

شغلی کدام یک از مشاغل زیر بوده است؟
الف( شغل باباپولداری

ب( انگل اجتماع
ج( بیکار و بیعار

د( چوپان
معاون محیط زیس�ت انس�انی: آب در کشور به 
یک ابزار سیاسی تبدیل شده، نماینده مجلس برای 

مردمش ... می سازد تا رأی بگیرد.
نقطه چین باال را با گزینه مناسب پر کنید.

الف( بامبول
ب( تور ماهیگیری

ج( سد
د( آسیاب در حد آسیاب استکبار جهانی

ننجون

شرکت ۹۷۰۰ اثر در جشنواره عکس »هشت«
ب��ا پایان مهلت ارس��ال آثار به دومین جش��نواره 
عکس موبایلی »هشت«، دبیرخانه این جشنواره اعالم 

کرد بیش از ۹۷۰۰ عکس دریافت کرده است.
وجیه اله ش��یرمحمدی دبیر جشنواره عکس تلفن 
همراه »هش��ت« با اش��اره به پایان مهلت شرکت در 
جش��نواره در نیم��ه مرداد و بررس��ی آث��ار واصله در 
دبیرخان��ه جش��نواره گفت: ۱۱۲۰ ع��کاس با ۹۷۰۷ 

عکس در دومین دوره جشنواره شرکت کرده اند.
وی ادامه داد: ارزیابی آثار توس��ط آقایان س��یف اهلل 
صمدیان، اسماعیل عباسی و کیارنگ عالیی انجام می شود 

و اسامی برگزیدگان در شهریورماه اعالم خواهد شد.

جشنواره

مهدی قزلی دبیر اجرایی جایزه جالل شد
با حکم س��یدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، »مهدی قزلی« دبیر اجرایی یازدهمین جایزه 
ادب��ی جالل آل احمد ش��د و ب��ه زودی حکم انتصاب 
اعضای هیات علمی برای تش��کیل جلسات و انتخاب 

داوران ابالغ خواهد شد.
مه��دی قزل��ی مدیرعام��ل بنیاد ش��عر و ادبیات 
داس��تانی ایرانیان اس��ت که پیش تر، دبی��ر اجرایی و 
عه��ده دار برگزاری چه��ار دوره گذش��ته جایزه ادبی 

جالل آل احمد شده بود.
گفتنی اس��ت؛ چندی پیش »محمدرضا بایرامی« 
از س��وی وزیر ارشاد، به عنوان دبیر علمی جایزه ادبی 

جالل آل احمد منصوب شده بود.

جایزه

آیین نکوداشت های بیستمین جشن بزرگ 
سینما به تعویق افتاد

خانه س��ینما اعالم کرد که به دلیل درگذشت دو 
نفر از اعضای سینما مراسم نکوداشت های جشن بزرگ 

سینما در روز یکشنبه ۲۸ مرداد برگزار نمی شود.
در اطالعیه خانه سینما آمده است: »جامعه هنری 
ایران در سوگ آقای بازیگر، عزت اهلل انتظامی و کارگردان 
ارزشمند خود س��یدضیاء الدین دری عزادار است. خانه 
سینما با احترام و تکریم همه هنرمندان سینمای ایران 
آیین نکوداشت بزرگان خود داریوش اسدزاده، داریوش 
مهرجویی، ابوالحسن تهامی و سیدمهدی شجاعی را در 
روز یکشنبه ۲۸ مردادماه لغو و پس از آیین ختم بزرگان 

درگذشته برگزار خواهد کرد.«

در حاشیه

اعالم جزئیات مراسم تشییع و ترحیم 
کارگردان »کاله پهلوی«

زمان برگزاری مراسم تشییع سیدضیاء الدین دری 
مشخص شد.

مراسم تشییع پیکر این هنرمند روز دوشنبه )۲۹ 
مردادماه( س��اعت ۹ صبح از خانه س��ینما ش��ماره ۲ 
)خیابان وصال( به س��مت قطعه هنرمندان در بهشت 

زهرا)س( برگزار خواهد شد.
همچنی��ن مراس��م ترحیم ای��ن کارگ��ردان روز 
پنجشنبه )اول ش��هریورماه( ساعت ۱۴ تا ۱5:3۰ در 

مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.

یادمان
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اس��اتید  از  یک��ی  شهر محی���ط زیس��ت زیس�ت 
می گوید حرف و عمل عیس��ی کالنتری 
متناقض بوده است و کسانی که او را برای 
ریاس��ت س��ازمان محیط زیست انتخاب 
کردند او را نه برای نجات محیط زیس��ت 

بلکه برای صدور مجوز آوردند.
حس��ین آخان��ی درب��اره عملکرد 
یکس��اله عیس��ی کالنتری در سازمان 
کالنتری  آق��ای  گفت:  محیط زیس��ت 
شخصیت بسیار متناقضی دارد. ایشان 
اخی��راً صحبت ک��رده و گفت��ه ما اگر 
بخواهی��م مالحظات زیس��ت محیطی 
را رعایت کنی��م ۸۰ درصد کارخانه ها 
باید تعطیل ش��وند، بعد در عین حال 
می گوی��د که طرح های بس��یار زیادی 
ت��ا به ح��ال در محیط زیس��ت معطل 
مان��ده ب��ود و بر خالف قان��ون جلوی 
این ه��ا گرفته ش��ده ب��ود و همان طور 
که می بینیم ایش��ان اکثر این طرح ها 

را تأیید کرده است.
این کارشناس محیط زیست افزود: 
ای��ن تناق��ض معنایش این اس��ت که 
ایشان ضمن اینکه کاماًل قبول دارد که 
چیزی که تا به حال اتفاق افتاده غلط 
بوده اس��ت و چه در ح��وزه کارخانه ها 
و صنای��ع و چ��ه در ح��وزه آب ک��ه 
خودشان همیشه جزو منتقدان بوده اند 
سیاست ها درست نبوده اما االن که سر 
کار آمده اند همان سیاست های غلط را 
با شدت بسیار بس��یار بیشتر پیگیری 

می کنند.

وی تصری��ح ک��رد: م��ن اساس��اً 
نمی توانم چنین ش��خصیتی را از نظر 
حرفه ای ارزیابی کنم چون نمی شود از 
یک طرف بفرمایید به دلیل بدمصرفی 
و اج��رای پروژه های متعدد و توس��عه 
کشاورزی به زودی تمدن ایرانی نابود 
می ش��ود و از طرف دیگ��ر به همه آن 
کس��انی که پیگیر چنی��ن پروژه هایی 
بوده اند همه آن پروژه ها را به استثنای 
۹ مورد مجوز بدهید که دوباره ش��روع 
به کار بکنن��د. چنین چیزی برای من 

اصاًل قابل توجیه و تفسیر نیست.
این کارشناس محیط زیست تصریح 
کرد: بزرگترین مشکلی که االن با آقای 
کالنتری و بقیه مدیران باسابقه ای که 
در دولت مشغولند داریم این است که 
این مدیران مش��روعیت خودشان را از 
روابط��ی گرفته اند که س��ال ها همین 
روابط را داش��ته اند. اتفاقاً آنچه االن به 
عنوان اقتصاد در کشورمان می شناسیم 
با همه نقاط ضعف و کاس��تی هایی که 
دارد معمار این شرایط موجود کسانی 

نبودند جز امثال آقای کالنتری.
آخان��ی ادامه داد: طبیعی اس��ت 
که چون ایش��ان بخش��ی از این شبکه 
مدیریت��ی پرس��ابقه بوده ک��ه نزدیک 
ب��ه چهار دهه در تمام امور کش��ور به 
ش��کلی حضور داش��ته اند امکان اینکه 
بخواهند از آن نگاه بیرون بیایند وجود 
ندارد. یعنی در حد حرف ممکن است 
آق��ای کالنت��ری حرف های��ی بزند که 
خیل��ی تف��اوت چندانی ب��ا حرف های 

محیط زیس��تی ها نداش��ته باشد اما در 
عمل ایشان مجبور است مجری همان 
برنامه هایی باشد که به خاطرش ایشان 

را آورده اند.
وی ی��ادآور ش��د: همین پارس��ال 
بود که درگیر انتخاب رئیس س��ازمان 
محیط زیست بودیم و تالش بسیار بسیار 
زیادی کردیم که یک چهره جوان تر که 
نگاه متفاوتی به مس��اله محیط زیس��ت 
دارد جانشین خانم ابتکار شود. علیرغم 
اینک��ه نامه ای تهیه کردیم و هزار نفر از 
متخصصان هم آن نامه را امضا کردند، 
متأس��فانه نتوانس��تیم حتی یک وقت 
دو س��ه دقیقه ای از آق��ای نهاوندیان یا 
جهانگی��ری بگیریم و بهش��ان بگوییم 
که مس��اله محیط زیست ش��وخی بردار 
نیس��ت و باید فرد مناس��بی به ریاست 
این سازمان بگمارید. تمام تالش ما هم 
برای گفت وگو با نیروهای تعیین کننده 

چیدمان کابینه با شکست مواجه شد.
آخان��ی در پای��ان گف��ت: طبیعی 
اس��ت که آقای کالنتری امروز باید به 
همان هایی که ایش��ان را آوردند پاسخ 
بده��د و پروژه هایش��ان را تأیی��د کند 
چراکه آن ها اصاًل ایشان را برای نجات 
محیط زیست ایران نیاورده اند بلکه برای 
اینکه خیلی از برنامه ها و پروژه هایی که 
ب��ه نح��وی مدیریت قبلی س��ازمان تا 
حدودی جلویش را گرفته بود آوردند تا 
مجوزها را صادر کند و دیدید که ظرف 
م��دت دو ماه هم اکث��ر این ها را تأیید 

کرد و اجرا شد.  مهر

رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و آله:
در سه چیز راستگویی زشت است: سخن چینی، خبر ناخوشایند 
دادن به مردی درباره زن و فرزندش و تکذیب کردن خبر کسی.
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ج میالد تهران طنین »شانزلیزه« در بر
جدیدترین کنس��رت ف��رزاد فرزین خواننده 
موس��یقی پاپ در س��الن مرکز همایش های برج 

میالد با حضور طرفدارانش برگزار خواهد شد.
فرزین قرار است در این برنامه قطعات جدیدترین 
آلبومش »شانزلیزه« و قطعات منتشر شده جدید و 

قدیم خود را برای مخاطبان اجرا کند.
آلب��وم جدید ای��ن خوانن��ده »ش��انز لیزه« 
فضای��ی متف��اوت دارد و آرش عدل پرور و پدرام 
ش��هرابی، آرمن، علی ایلی��ا، روزبه بمانی، مهدی 
ابراهیمی ن��ژاد، فرزاد فرزین، س��میه هدایت نژاد، 
حامد رجبی و مسعود محمدی به عنوان ترانه سرا 

در آن حضور دارند.
کنس��رت ف��رزاد فرزی��ن روز چهارش��نبه و 
پنجش��نبه ۷ و ۸ شهریورماه در دو نوبت ۱۹:3۰ 
و ۲۱:3۰ در س��الن مرکز همایش های برج میالد 

تهران برگزار می شود.

چهارمضراب

اصفهان صدرنشین تخلفات حادثه ساز
رئی��س مرکز اجرائیات پلی��س راهور ناجا از 
افزایش 36 درصدی برخورد با تخلفات حادثه ساز 
در سال جاری خبر داد و گفت: اصفهان صدرنشین 

برخورد با تخلفات حادثه ساز بوده است.
سرهنگ احمد کرمی اسد اظهار داشت: برخورد 
با تخلفات حادثه ساز در حوزه درون شهری طی سال 
جاری بیش از 36 درصد افزایش داش��ته است. وی 
تصریح کرد: بیش��ترین افزایش برخورد با تخلفات 
حادثه ساز درون ش��هری در اس��تان های اصفهان، 

کردستان و سیستان و بلوچستان بوده است.
رئیس مرک��ز اجرائیات پلیس راه��ور ناجا از 
افزای��ش بی��ش از ۷ درصدی برخ��ورد با تخلفات 
حادثه ساز در جاده ها طی چهارماهه اول سال خبر 
داد و گفت: بیش��ترین افزایش برخوردها توس��ط 
تیم های کنترلی پلیس راه ه��ای البرز، آذربایجان 

شرقی و غرب استان تهران بوده است.

درشهر

»رفتن« به نمایش خانگی آمد
فیل��م س��ینمایی »رفت��ن« س��اخته نوی��د 
محم��ودی بعد از اکران در گروه هنر و تجربه در 

شبکه نمایش خانگی عرضه شد.
»رفتن« روایتگر داس��تان عش��قی است که 
درپی��چ و تاب رس��یدن و نرس��یدن در غبار گم 
می ش��ود، قصه  عش��قی که از همه  چی��ز غیر از 
معش��وق رنج می بیند، رفتن قصه درد است، درد 

خانه به دوشی، درد مهاجرت.
رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، 
نازنین بیاتی، مس��عود میرطاهری، سینا سهیلی، 
محفوظ محمودی، افش��ین اخالقی، بش��یر احمد 
نیکزاد، امیرحسین بابائیان، محمدامین صاحب زاده 
،کاظم علیزاده و با حضور شمس لنگرودی در این 

فیلم نقش آفرینی دارند.
»رفت��ن« ب��ه نویس��ندگی و تهیه کنندگ��ی 

جمشید محمودی تهیه و تولید شده است. 

خانه - سینما

دماوند در انتظار ثبت جهانی
پس از جنگل های هیرکانی، دماوند و چشمه 
س��ورت برای ثبت در فهرس��ت می��راث جهانی 

معرفی خواهند شد.
سیف اهلل فرزانه در همایش هم اندیشی و هم افزایی 
مدیران ملی، استانی و محلی در راستای ثبت جهانی 
جنگل های هیرکانی مازندران، با اش��اره به اهمیت 
هماهنگی بین دس��تگاه های متولی در این پرونده 
گفت: ثبت جنگل های هیرکانی برای کشورمان بسیار 

مهم بوده و بازتاب بین المللی خواهد داشت.
وی با اش��اره به ظرفیت های فراوان مازندران 
در حوزه ه��ای طبیعی افزود: عالوه بر جنگل های 
هیرکانی، در سطح استان دو میراث طبیعی مهم 
دماوند و چشمه سورت نیز ظرفیت دارند تا برای 
ثبت جهانی معرفی ش��وند. تمام توان خود را در 
رس��یدن به نتیجه مطلوب در این پرونده به کار 

خواهیم گرفت.

میراث

»تنگه ابوقریب« 
قطعًا بدون اشکال 
نیست و نگاه های 
حرفه ای تر آن ها 
را خواهند دید؛ 

اما در کل توانست 
پس از سال ها نور 
امیدی به سینمای 
جنگ ما ببخشد و 
بگوید که می توان 

این فیلم ها را 
ساخت، اما نیاز 
به نگاه مهربانانه 

مسئوالن دارد

با  تهیه کنن��ده س��ینما در رابط��ه  دی�د بالتکلیفی مدیریت سینمای کشور زاوی�ه 
با جش��نواره فیلم فجر گفت: متأس��فانه جش��نواره فیلم 
فجر جایگاهی برای سوء استفاده های مالی و قدرت نمایی 
برخی مدیران شده است و مسئوالن و مدیران سینمای 
کش��ور هیچ تدبیری ب��رای اعتال و رش��د و ارتقای این 
جشنواره ندارند و مرتباً آن را کوچک تر و خنثی تر کرده 

و کم کم به سمت نابودی و اضمحالل می برند.
امیرحسین ش��ریفی افزود: جشنواره ای که قرار بود 
مهمترین رویداد سینمایی کش��ور باشد اینک میهمانی 
و محفلی ش��ده برای اینکه مدیران س��ینمایی به رفقای 
شان از بودجه بیت المال جایزه بدهند و چند روزی کنار 
هم تفریح کنند؛ جشنواره ای که قرار بود در ایام اهلل دهه 
مبارکه فجر نمادی از انقالب اسالمی باشد متأسفانه بدل 
به جش��نواره ای شده که در آن هیچ فیلم ارزشمندی که 
نماد انقالب و اس��الم و مقاومت باش��د نمی بینیم و همه 

این ها برای ما دردآور است.
وی ادامه داد: متأس��فانه برای بس��یاری از فیلم های 
با ارزش در این رویداد ارزش و احترام قائل نمی ش��وند؛ 
باندبازی و رفیق بازی در این جش��نواره حرف اول و آخر 
را می زند و متأس��فم که همه س��اله ما شاهد آن هستیم 
که فیلم های ارزشمند و ارزشی مورد بی مهری مسئوالن 
و دست اندرکاران این رویداد قرار می گیرند چراکه حتی 

انتخاب افراد به عن��وان هیأت انتخاب و داور هم اصولی 
نیست و همه چیز این جشنواره از صفر تا ۱۰۰ باندبازی 

شده است.
ش��ریفی س��پس با تأکید بر اینکه من نمی دانم چرا 
باید جش��نواره انقالب در دست عده ای افراد خاص باشد 
اظهار داش��ت: این جشنواره برای همه سینماگران است 
و س��ینماگران و هنرمندان متعهد و ارزشی هم باید جا 
برای حضور و عرض اندام در این رویداد داش��ته باش��ند 
نه اینکه مرتباً طرد شوند و مورد بی مهری و ستم فراوان 

قرار بگیرند.
تهیه کننده فیلم س��ینمایی »س��یب سرخ حوا« در 
بخش دیگری از این گفت وگو خاطرنشان کرد: مسئوالن 
و مدیران س��ینمای کش��ور باید برای برگزاری جشنواره 
فیلم فجر سیاست و برنامه ریزی درازمدت داشته باشند؛ 
اینک��ه در ح��ال حاضر کمت��ر از 6 ماه ت��ا برگزاری این 
رویداد س��ینمایی زمان داریم و هنوز دبیر این جشنواره 
مش��خص نشده است نش��ان از عدم برنامه ریزی مناسب 

مدیران و مسئوالن سینمایی دارد.
این سینماگر در خاتمه این گفت وگو افزود: امیدوارم 
مس��ئوالن برای یکبار هم که شده تکلیف خودشان را با 
جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین رویداد سینمایی 
کشور روشن کنند و نگذارند این جشنواره در بالتکلیفی 

به سر ببرد.  سینماپرس

امیرحسین شریفی: 
جشنوارهفیلمفجرجایگاهیبرایسوءاستفادههایمالیوقدرتنماییبرخیهاست

حکم س��ه مته��م پرونده مؤسس��ه  ن ا مال��ی و اعتب��اری ثامن الحج��ج در می�����ز
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد.

هیئت قضایی ش��عبه اول دادگاه کیفری یک استان 
تهران که از روز اعالم ختم دادرسی مشغول انشای رای 
متهم��ان پرونده مؤسس��ه مالی و اعتب��اری ثامن الحجج 
بودند، روز چهارش��نبه هفته گذشته )۲۴ مرداد( انشای 

رای را به پایان رساندند و حکم را صادر کردند.
حک��م صادره هنوز به متهمان یا وکالی مدافع آن ها 
ابالغ نش��ده، اما از زمان ابالغ رأی به مدت ۲۰ روز قابل 

تجدیدنظر خواهی است.
پرونده مؤسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج، 36۰ 
ش��اکی دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان این 
پرونده طی ۱۲ جلس��ه در شعبه اول دادگاه کیفری یک 

استان تهران به ریاست قاضی باقری برگزار شد.
»الف. م« مالک و موس��س موسسه مالی و اعتباری 
ثامن الحج��ج، متهم ردیف اول این پرونده اس��ت که در 
پایان جلسه نهم دادگاه با تشدید قرار وثیقه و افزایش آن 

به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان، روانه زندان شد.
متهم ردیف دوم این پرونده نیز همس��ر متهم ردیف 
اول اس��ت که جز یک جلس��ه، در تمام جلسات دادگاه 

حضور داشته و به قید وثیقه آزاد است.
مته��م ردیف س��وم، اما متهم جنجال��ی این پرونده 
محسوب می شود، زیرا تا قبل از جلسه یازدهم دادگاه از 
او به عنوان متهم فراری پرونده یاد می شد، اما به یکباره 
وکی��ل وی در جلس��ه یازدهم حضور یاف��ت و گفت که 

موکلش فراری نیست و در تهران در منزلش است.
نهایتاً متهم ردیف سوم در دوازدهمین جلسه دادگاه 

حضور یافت و دفاعیات خود را ارائه کرد.
والمس��لمین  حجت االس��الم  اظه��ارات  براس��اس 
غالمحس��ین محس��نی اژه ای س��خنگو و معاون اول قوه 
 قضاییه، موسس��ه ثامن الحجج حدود یک میلیون و ۲6۷ 
هزار حساب سپرده داشت که قریب به اتفاق این ها تسویه 

شده و االن حدود 5 هزار سپرده باقی مانده است.
از جمل��ه موضوع��ات جنجال��ی و حاشیه س��از این 
پرونده، رس��انه ای شدن پرداخت تسهیالت میلیاردی به 
برخی افراد و چهره های سرشناس کشور مانند دو تن از 

مجریان تلویزیونی و بعضی مسئوالن بود.
مش��ارکت در اخالل نظام اقتصادی کش��ور به نحو 
عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اس��المی 
ای��ران و ی��ا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده موسس��ه 

مالی اعتباری ثامن الحجج است.

حکم پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج صادر شد
مالکوموسسموسسهروانهزندانشد

اشکانمنصوری

سال هاست سینمای  منتق�د م��ا از کمبود تولید می�ز 
فیلم های ح��وزه دفاع مقدس رنج می برد؛ 
سینمایی که در دهه های قبل نشان داده 
می تواند مخاطبان ع��ام و خاص را جذب 

کند و حتی ماندگار شود.
آنقدر اتفاق��ات دراماتیک در حوزه 
جنگ وجود دارد که تا س��ال های سال 
می توان از آن فیلم هایی بدون شعارزدگی 
و در راس��تای ذائق��ه مخاط��ب امروزی 
س��اخت؛ اما ظاهراً بنا به دالیل مختلفی 
این اتفاق قرار نیس��ت رخ دهد و مانند 

بچه ای رها شده در خیابان می ماند.
سینمای جنگ نه در ایران بلکه در 
کشور های پیشرفته و صاحب سینما از 
جای��گاه ویژه ای برخوردار اس��ت، چون 
غی��رت،  رش��ادت ها،  آن  در  می ت��وان 
فرهنگ و... را نشان داد و آن را به عنوان 
زبانی جهانی مطرح کرد؛ اما متاسفانه در 
کش��ور ما تا نام سینمای جنگ می آید 
مس��ئوالن بلندگوی نب��ود بودجه را در 
دس��ت گرفت��ه و از تولید آن ها ش��انه 
خالی می کنند. اما همین مسئوالن برای 
ساختن فیلم های بی مایه و پرهزینه در 

دیگر ژانر ها در صف اول می ایستند!
س��ال گذش��ته بود که خبر تولید 
فیلم��ی با موض��وع دفاع مق��دس با نام 
»تنگه ابوقریب« ساخته بهرام توکلی و 
تهیه کنندگی سعید ملکان در رسانه ها 
منتشر شد. فیلمی که در سی و ششمین 
جش��نواره فیل��م فجر حضور داش��ت و 
توانست پس از س��ال ها کمبود در این 

حوزه سر و صدایی درست به پا کند.
»تنگه ابوقری��ب« قصه  گروهی از 
رزمندگان و عزیزان ما و روایتی اس��ت 
از دفاع گردان عمار در برابر لشکرکشی 
رژیم بعث به فکه و ش��رهانی که نشان 
می دهد با قل��ب و روح و ایمان قوی و 
واقعا دس��ت خالی به نسبت سالح های 
عراقی، مقاومت کردند و کشورمان را از 

خطری بزرگ نجات دادند.
انگار بهرام توکلی قبل از س��اخت 
این فیلم نیت این را داشته که با تمام 
ق��درت و داش��ته های خ��ود در زمینه 

کارگردانی پا در میدان گذاش��ته و آن 
را کارگردان��ی کند. این گفته را پس از 
دیدن فیلم می توان مشاهده کرد. البته 
که در فض��ای فیلم ش��لوغ اینچنینی 
اش��تباهاتی در کارگردانی وجود دارد، 
اما بس��یار اندک و فقط با نگاه ریزبین 
و فنی می توان مش��اهده ک��رد؛ چون 
مخاطب آنقدر غرق در دیدن می ش��ود 

که بقیه مسائل فراموشش می شود.
به��رام توکلی نویس��نده فیلمنامه 
این اثر نیز هس��ت و به شدت مشخص 
است که سعی کرده دور از شعارزدگی 
قلم خ��ود را روی کاغذ بغلطاند؛ چون 
می داند مخاطب امروز از درشت نمایی 
و شعارزدگی فرار می کند و اصاًل آن را 
نمی پسندد. اصال اگر بخواهیم حرفه ای 
به جریان نگاه کنیم، ش��عارزده شدن 

یک اثر اتفاق درستی نیست.
ع��زم جزم بازیگران فیلم و توجه به 
جزئیات بازیگری و همراه شدن با قصه و 
اهداف کارگردان از دیگر نقاط قوت فیلم 
است. ایفای نقشی جدی و چالشی برای 
جواد عزتی، استفاده از حمیدرضا آذرنگ 
ب��ا لهجه جنوب��ی، بودن امی��ر جدیدی 
بچه ای از جنوب ش��هر، ام��ا با غیرت و 
خوش زبان، مهدی پاکدلی که می فهمیم 
فرمانده به معنای واقعی و با معرفت است، 
علی سلیمانی شهید خانواده دوست و با 
محبت و مداح، مهدی قربانی نوجوانی از 
نسل فهمیده ها و حتی دیگر بازیگران که 
دیالوگ کم دارند، همه به خوبی کنار هم 

چیده شدند.
دوربین روی دست و حتی االمکان 
فرار از نما های ثابت در فیلم و سکانس 
پالن هایی که چندین مرتبه شاهد آن 
هستیم، بر التهاب قصه فیلم می افزاید 
و مخاطب را با فضایی بحرانی و دشوار 

روبه رو می کند.
چیدمان صحن��ه و انتخاب لباس 
در فضا های اینچنینی به شدت دشوار 
اس��ت. حفظ راکورد هایی که کار گروه 
بخص��وص منش��ی صحنه را س��خت 
می کند، اما انگار همه دس��ت به دست 
هم دادند که به درس��تی و در راستای 
قصه پی��ش بروند. البته همان طور که 
اش��اره شد ش��اید اش��کاالتی در فیلم 
باشد، اما می توان از آنها چشم پوشید.

یکی از مقوله هایی که در این فیلم 
نی��از به تمرک��ز زیادی داش��ت، گریم 
ب��ود. در صحنه ه��ای مختلف از قطعی 
دس��ت و پا ت��ا تاول هایی ک��ه بازتاب 
بمباران شیمیایی است، گریم خوبی را 
می بینیم. موس��یقی فیلم بر دراماتیک 
بودن فض��ای فیلم می افزاید و با روح و 
روان مخاطب بخصوص در سکانس های 

پایانی و شهادت ها بازی می کند.
می ت��وان گفت؛ پای��ان بندی فیلم 
و صحن��ه ش��هادت گروهی ک��ه حتی 
نتوانس��تند یک عکس ی��ادگاری واضح 
بگیرند بهترین سکانس فیلم است. نشان 
دادن مهدی قربانی بازیگر نوجوان و رشید 
فیلم به عنوان کسی که زنده می ماند و با 
تجربه ای عظیم در کنار بزرگان این مرز 
و بوم به راهش ادامه می دهد، نیز از نکات 

قابل تامل فیلم است.

ساخت یک فیلم دیدنی و تاثیرگذار 
نیاز به مدیریتی صحیح، قصه ای خوب، 
گروه��ی یک��دل و حرف��ه ای، چینش 
درست گروه های مختلف سازنده و در 
نهایت تنیده ش��دن درست همه آن ها 
در هم ب��رای خروجی ج��ذاب دارد و 
می ت��وان به »تنگه ابوقری��ب« در این 

زمینه نمره قبولی و خوب داد.
البت��ه »تنگه ابوقری��ب« هم قطعاً 
نگاه ه��ای  و  نیس��ت  اش��کال  ب��دون 
حرفه ای تر آن ها را خواهند دید؛ اما در 
کل توانس��ت پس از سال ها نور امیدی 
به س��ینمای جنگ ما ببخشد و بگوید 
که می توان این فیلم ها را س��اخت، اما 

نیاز به نگاه مهربانانه مسئوالن دارد.

نگاهی به فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب«

تنگه عشق و رشادت

بررسی کارنامه یکساله رئیس سازمان محیط زیست در گفت وگو با حسین آخانی:

کالنتری را برای حفظ محیط زیست نیاوردند

رئی��س پلیس پایتخت از کش��ف ۹  انب��ار از کااله��ای اساس��ی احتکار پلی�����س
ش��ده ش��امل الس��تیک، برنج، ام دی اف، چ��ای و... در 
حاش��یه تهران خبر داد که کاالهای احتکار شده در آن 

ارزشی بالغ بر 3۲۰ میلیارد تومان دارند.
س��ردار حس��ین رحیمی اظهار داش��ت: ب��ه دنبال 
عملیات هفته گذشته معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی تهران ۹ انبار نگهداری غیرقانونی انواع مواد 
غذایی از قبیل برنج، حبوبات، نشاسته، چای، ادویه جات 
و ده ها هزار حلقه الس��تیک انواع خودروهای صنعتی و 
س��واری به همراه ده ها هزار رینگ خودرو و بیش از سه 

هزار پالت چوب ام دی اف مجموعاً به ارزش تقریبی 3۲۰ 
میلیارد تومان شناسایی و کشف شد.

وی افزود: در برخی از س��وله ها الستیک هایی کشف 
ش��د که بیش از دو س��ال و حتی زمان��ی بیش از زمان 

انقضای آنها گذشته است.
رئی��س پلی��س پایتخت گفت: اغلب الس��تیک های 
کش��ف ش��ده از تولی��دات داخلی ب��وده که به واس��طه 
نگهداری طوالنی آنها در ش��رایط نامناس��ب پوسیده اند 
ولی با این وجود صاحبان این کاالها قصد داش��تند برای 
س��ودجویی خود این الس��تیک ها را در زمان مناسب در 

بازار توزیع کنند.

پاتک پلیس تهران به انبارهای محتکران
9 انبار از کاالهای اساسی احتکار شده کشف شد


