
با حکم دادگاه کیفری؛
مدیرعاملمؤسسهثامنالحجج
به۱۵سالحبسمحکومشد

مدیرعامل مؤسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج 
براساس رأی دادگاه کیفری به ۱۵ سال حبس تعزیزی 

محکوم و متهمان ردیف دوم و سوم تبرئه شدند.
رأی دادگاه رس��یدگی کننده ب��ه پرونده مؤسس��ه 
ثامن الحجج روز پنج ش��نبه در س��امانه س��نا در اختیار 
سپرده گذاران قرار گرفت که براساس رأی صادره، ابوالفضل 
میرعلی مدیرعامل این مؤسسه به ۱۵ سال حبس تعزیزی 

با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد.
براس��اس این دادنام��ه ک��ه در ۴۴ صفحه صادر 
شده، رس��یدگی تقاضای تعدادی از شاکیان مبنی بر 
محکومیت مدیرعامل مؤسس��ه ثامن الحجج به رد مال 
و بازپرداخت س��پرده ها، مس��تلزم تقدیم دادخواست 
با رعایت تش��ریفات قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی است.
رأی صادره، حضوری محسوب شده و ظرف ۲۰ روز 
پس از ابالغ در دیوان عالی کش��ور قابل فرجام خواهی 
اس��ت. پرونده ثامن الحجج س��ه متهم دارد که دادگاه 
رسیدگی به اتهامات آنها در طول ۱۲ جلسه در شعبه 

اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
مته��م ردیف اول این پرونده تاکنون با قرار وثیقه 
چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به س��ر می برده و 
متهمان ردیف دوم و سوم نیز به قید وثیقه آزاد بودند. 
ارزش مال��ی پرونده مزب��ور ۱۲ هزار میلی��ارد تومان 

برآورد شده و ۳۶۰ شاکی دارد.
مش��ارکت در اخالل نظام اقتصادی کشور به نحو 
عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسالمی 
ایران ی��ا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسس��ه 

مالی اعتباری ثامن الحجج است.
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زائران  از  برخ��ی  زندگي خان��ه خدا قبل از سبك 
رفتن به حج، همه وس��ایل »ولیمه« را 
تدارك دیده اند ت��ا وقتی بر می گردند 
هیچ کم و کسری نباشد و ضیافت آنها 
به خوبی برگزار ش��ود. ام��ا، این قبیل 

مراسم چقدر ضروری است.
برپایی مراسم و جش��ن های ویژه 
حجاج، به تناسب شرایط اقتصادی آنها، 
متفاوت است. بطوریکه برخی با دعوت 
اقوام و فامیل درجه یک میهمانی شام، 
ولیمه می دهند و عده ای، با راه انداختن 
ضیافت ه��ای مجلل در بهترین تاالرها، 
حاجی ش��دن خود را اع��الم می کنند. 
وقتی به این نوع رفت��ار در بین برخی 
حجاج نگاه می کنیم، می بینیم که چه 
پول های��ی تحت عن��وان ولیمه، صرف 
می شود. در حالی که دعوت شدگان به 
این قبیل ولیمه ها حجاج، هیچ مشکلی 
مالی ندارند و آم��دن آنها به این قبیل 
مراسم ها، صرفا به اصرار میزبان است. 

ای��ن قبی��ل ریخ��ت و پاش ه��ا و 
تجمل گرایی ها تحت عنوان ولیمه مکه، 
در حالی ص��ورت می گیرد که خیلی از 
م��ردم ما با توجه به ش��رایط اقتصادی 
کش��ور، به نان ش��ب محتاج هس��تند. 
خیل��ی از ای��ن مردم، ب��رای یک وعده 
غ��ذای گرم، پولی ندارن��د. اما کمی آن 
طرف ت��ر، انواع غذاهای ایرانی و فرنگی، 
برای میهمانانی آماده ش��ده اس��ت که 
معلوم نیست بتوانند این غذاها بخورند و 

دست آخر، نصف آنها دورریز می شود.
مس��لم اینکه برگ��زاری این قبیل 
مراسم، با واکنش های متفاوتی در سطح 
عوام و کارشناسان همراه می شود. عده ای 
ب��ر چنین مراس��م هایی تاکی��د دارند و 
برخی، معتقدند که می توان هزینه ولیمه 
را ص��رف نیازمند نمود. ب��ه این ترتیب، 

ثواب حج آنها بیشتر خواهد شد. 

نرخولیمههادرپایتخت
برای مشخص شدن هزینه برگزاری 
مراس��م ولیمه حجاج با چن��د تاالر در 
نق��اط مختلف ته��ران مانند نی��اوران، 
آرژانتین، شهر ری، ستارخان و...، تماس 
گرفته و مشخص ش��د که قیمت تمام 
ش��ده برای دو نوع غذا و دسر و ساالد و 
تعدادی مشخص میهمان، تقریبا مشابه 
یکدیگر و حدود 7.۵ تا 8 میلیون تومان 
اس��ت که البته در برخی از این تاالرها 

هزینه ای جداگانه ب��رای ورودی و حق 
سرویس دریافت نمی شد.

البته اگ��ر حج��اج بخواهند تنوع 
غذاها، ساالد، دسر و... و همچنین نوع 
سرویس دهی را بیش��تر کنند طبیعتا 
هزینه بیش��تری باید ص��رف کنند که 
در برخ��ی مواد به چندی��ن برابر مبلغ 
ذکر شده نیز می رسد. 8 میلیون تومان 
ش��اید برای برخی از مردم پول زیادی 
نباشد اما در ش��رایط فعلی جامعه که 
بس��یاری از مردم از نظر معیش��تی با 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند و 
برای تامین حداقل های زندگی مشکل 
دارند، پول زیادی است که می توان به 
جای برگزاری مراس��م در تاالر، گره از 

زندگی چند خانواده نیازمند باز کرد.

اصلولیمهنبایدزیرسوالبرود
حجت االس��الم تبریزی کارشناس 
امور مذهبی با اش��اره به اینکه در قرآن 
ب��ه اصل ولیمه و اطعام پس از به جای 
آوردن اعمال حج اش��اره ش��ده است، 
گفت: در دین اسالم راه رشد و رسیدن 
به کم��ال از طریق انتخاب  مش��خص 
می ش��ود و اینک��ه بهتری��ن انتخاب را 
داش��ته باش��یم، می توانی��م ب��ه کمال 

برسیم، مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کسی که می خواهد 
به یک مقام برس��د، بای��د بین خوب و 
خوب ت��ر، خوب ت��ر را انتخ��اب کن��د. 
متأس��فانه در بین عموم این گونه است 
ک��ه از بین خ��وب و خوب ت��ر، خوب 
را انتخ��اب می کنند و بی��ن بد و بدتر، 
بدتر را انتخاب می کنند. وی با اشاره به 
اینکه زیر سوال بردن اصل ولیمه و پاك 
کردن صورت مس��ئله درس��ت نیست، 
گفت: در اسالم به ولیمه سفارش شده 
و اینک��ه بخواهیم اصلش را زیر س��وال 
ببریم و صورت مس��ئله را پاك کنیم و 
چی��ز دیگری را مانن��د پرداخت صدقه 
جایگزین کنیم درس��ت نیس��ت چون 

فلسفه آن را رعایت نکرده ایم.
تبریزی تاکید کرد: به نظر می رسد 
ف��ردی که صدق��ه را جایگزی��ن ولیمه 
می کند، شاید احساس کند که این کار 

بهتری است اما درس��ت عمل نکرده و 
باید اصل ولیمه سر جای خودش باقی 
بماند و یک میهمانی ساده برگزار کند. 
قرار نیس��ت در این میهمانی، غذاهای 

بسیار گران قیمت ِسرو شود.
این کارشناس امور مذهبی افزود: 
در سوره حج به قربانی کردن گوسفند 
اش��اره شده و تقوا و نیت فرد است که 
به خدا می رس��د و اولی��ن قطره خون 
قربانی که ریخته شد، کفاره ی گناهان 
پاك می شود و این گونه است که ریشه 
قربانی کردن نیز مهم است. وی تصریح 
کرد: در ولیمه دادن باید این موارد نیز 
رعایت شود به طوری که مردم دور هم 
جمع شوند اما باید چشم و هم چشمی 
نباش��د و در خانه ه��ا و نه در تاالرهای 

مجلل این مراسم برگزار شود.

ولیمهنبایدترویجاشرافیگریشود
امان اهلل قرائی مقدم جامعه ش��ناس 
گفت: دادن ولیمه از نظر پیوس��تگی و 
وابستگی بین اقوام و دوستان و آشنایان 
و ایج��اد اتحاد و همدل��ی در میان آنها 
خوب اس��ت اما از این جهت که ترویج 
اش��رافی گری و تجمل گرایی و چشم و 

هم چشمی می شود خوب نیست.
وی ادامه داد: به تازگی مد ش��ده 
که برای برگزاری ولیمه سعی می کنند 
از یکدیگر س��بقت بگیرند و هر کسی 
هزینه ه��ای بیش��تری ص��رف کند، به 
طوری که موجب افراط در ولیمه دادن 

می شود که درست نیست.
این آسیب شناس تاکید کرد: البته از 
این نظر که در برگزاری جشن های ولیمه، 
یک عده به کار گرفته می شوند و توزیع 
درآمد می ش��ود، خوب اس��ت اما از این 
جهت که ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر در جامعه 
زیر خط فقر هستند و برخی کارتن خواب 
شده اند، هزینه های این جشن را می توان 
در جه��ت کاهش مش��کالت فقرا خرج 
کرد. مردم این گونه جشن ها را حاکی از 
ش��خصیت نمی دانند و اجر معنوی برای 
آن قائل نیستند به همین دلیل با افراط 
در برگزاری آن موافق نیس��تم اما مقدار 

کمی از آن خوب است.  مهر

امام علی علیه السالم:
تعریف بیش از استحقاق، چاپلوسی و کمتر از استحقاق، از 

ناتوانی در سخن و یا حسد است.
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 پایان نمایش جان گرفتن 
دوباره چشمه علی

رئیس کمیته میراث ش��ورای  يتخــــت ش��هر تهران گف��ت: در حال پا
حاضر چش��مه علی خشِک خشک است و ۶ درصد 

آبی که به آن بازگشته بود نیز خشک شد.
حس��ن خلیل آبادی گفت: متاس��فانه مترو به 
وعده های خود برای بازگش��ت آب به چشمه علی 
عمل نک��رد و در بازدیدی که داش��تیم مش��اهده 

کردیم که این چشمه دوباره خشک شده است.
وی ادامه داد: کارگاه مترو در این نقطه تعطیل 
ش��ده و کانال ها بدون آب بندی رها ش��ده و برای 
همین دوباره این مش��کل برای چشمه علی ایجاد 

شده است.
خلیل آبادی تاکید کرد: چندین بار این موضوع 
را در صحن علنی شورای تذکر دادم و مدیران مترو 
در جلسه ای که با حضور رئیس شورای شهر برگزار 
ش��د قول دادند ۱۵ تیرماه ۶۰ درصد آب چش��مه 
علی بازگردد که تنها ۶ درصد آن بازگش��ت که آن 
هم خشک شد. این کم آبی به خاطر مسائل اقلیمی 
و طبیعی نیست بلکه به خاطر بی توجهی مسئوالن 

مترو به این موضوع است.

واگذاری زمین به ۱۳۵ مستاجر 
ین زلزله زده در قصرشیر

آیین اختصاص زمین به ۱۳۵  ی خانواده مس��تاجر زلزله زده در پیگیــــر
قصرشیرین دیروز برگزار شد.

مرادعلی تاتار فرماندار قصرشیرین اظهار داشت: 
۱۳۵ خانوار که مس��تاجر بودن��د و واحدهای محل 
س��کونت آنها در زلزله تخریب ش��ده اس��ت را ابتدا 
شناس��ایی و بعد از کسب اس��تعالمات از ادارات راه 
و شهرس��ازی و بانک های مسکن نسبت به واگذاری 
زمین به آنها در شهرستان قصرشیرین اقدام کردیم.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ نفر برای دریافت زمین در 
شهرستان قصرشیرین ثبت نام کرده بودند، افزود: بعد 
از استعالمات صورت گرفته نهایتا ۱۳۵ خانوار واجد 
ش��رایط بودند که امروز)دیروز( با حضور مس��ئوالن 
استان و مستاجران، زمین ها را به آنها تحویل دادیم.

تاتار شرط واگذاری زمین به مستاجران را عدم 
اس��تفاده از زمین دولتی و تس��هیالت بانکی خرید 
مسکن عنوان کرد و گفت: افرادی که شرایط مذکور 
را داش��تند نهایتا برای تحویل زمین معرفی کردیم. 
زمین به صورت رایگان در اختیار این افراد گذاشته 

شده و ساخت واحدها برعهده خود افراد است.

ابریوزید،آیه»منُکنُت«غنچهداد
حجت االسالم محمدحسین انصاری نژاد

روی تمام پنجره ها بر کویر بود
سهم پرندگان، عطش گرمسیر بود
شن بود و برکه و هیجان عقاب ها
رد هزار چلچله بر آن مسیر بود
هنگامه داشت دایره  گردبادها

برخارزار یکسره مشک و عبیر بود
بر برکه ای فرود کبوتر شروع شد
با بال بال، هلهله ای دلپذیر بود
ابری وزید با نفحات حجازی اش

عطر گل محمدی اش بی نظیر بود
حس درنگ قافله ای بی قرار داشت

ساعت به وقت شرعی ظهر غدیر بود
بر آبگیر میکده ای آفریده شد

دستی بر آن قدح قدح آیینه گیر بود
از مسجد الغدیر، اذان بالل...آه

آن دم چقدر بادیه باران پذیر بود!
آن مسجد ایستگاه تمام فرشته ها

بر گنبدش شعاع دو دست منیر بود
ابری وزید، آیه »من ُکنُت« غنچه داد
ابری که تشنگان زمین را بشیر بود
دستی بلند یکسره گلچرخ شوق زد

تا آسمان تجلی دست امیر بود
»حسان« بلند شد به دو دستش قصیده ای

شعری که بالطافت موج حریر بود
جز جاده  غدیر به دریا نمی رسد
آری شناسنامه دریا غدیر بود

ترنم احساس

کارگ��ردان انیمیش��ن با اش��اره به  ديـد برگزاری س��ی و یکمین جش��نواره زاويـه 
فیلم های کودکان و نوجوانان با انتقاد از ش��رایط بحرانی 
سینمای کودك در کشور گفت: متأسفانه سال هاست که 
ما از زبان مدیران و متولیان س��ینمای کودك ش��عارهای 
زیبا مبنی بر حمایت از این گونه مهم س��ینمایی و فعاالن 
در این حوزه را می ش��نویم اما در عمل هیچ اقدام مثبتی 
در این راس��تا ص��ورت نگرفته اس��ت و ب��ه همین علت 
می توان بر این امر صحه گذاش��ت که متولیان س��ینمای 

کودك اگر عمل گرا بودند مرتب شعار نمی دادند!
کیانوش دالوند افزود: اصوالً کس��انی شعارهای زیبا 
می دهند که عمل گرا نیس��تند، اگر فردی عمل گرا باشد 
ش��عار نمی دهد و فقط کار می کند تا بتواند در عمل کار 
خود را اثبات کند اما متأس��فانه م��ا هیچ عمل گرایی در 
قش��ر مدیریتی مان نمی بینیم و همه چیز فقط ش��عار و 

شوآف شده است!
وی ادامه داد: ما بای��د به اهمیت تولید آثار فرهنگی 
و هنری مناس��ب برای آینده س��ازان کشور که کودکان و 
نوجوانان امروز هس��تند پی ببریم و ب��ا بینش و درایت و 
برنامه ریزی صحی��ح و اصولی اقدامات همه جانبه ای را در 
این راس��تا انجام دهیم. این وظیفه مدیران و مس��ئوالن 
س��ینمایی و ب��ه طور کل حوزه فرهنگی و هنری کش��ور 
اس��ت که محدودیت ه��ا را در این عرص��ه بردارند و تمام 
توان و قوای خود را به کار گیرند تا آثار فرهنگی و هنری 
مناسبی برای کودکان این مرز و بوم تولید و پخش شود.

کارگردان انیمیش��ن س��ینمایی »ناس��ور« سپس با 
تأکید بر اینکه بزرگترین مشکل سینمای ما عدم داشتن 
مدیریت با بینش استراتژیک است اظهار داشت: اگر هدف 

ما این باشد که در سال های آینده کشورمان با تغییرات 
مثبت��ی در عرصه ه��ای اجتماعی، فرهنگ��ی و... مواجه 
ش��ود بایس��تی امروز کودکان و نوجوانان مان را درست 
تربیت کنیم؛ این مایه تأس��ف است که امروزه کودکان و 
نوجوانان این مرز و بوم هیچ اثر درخور و شایس��ته ای که 
براساس ملیت و فرهنگ و دین و آیین شان است ندارند 
و در ع��وض با ش��خصیت ها و فرهنگ غربی که به کرات 
در آثار س��ینمایی، کارتون ها، بازی های کامپیوتری آشنا 

هستند و با این فرهنگ رشد و نمو می کنند.
دالوند تصریح کرد: این مایه شرمس��اری برای ما است 
که هیچ برنامه ریزی کالن و مدبرانه ای در این عرصه نداریم 
و به همین دلیل س��ال ها است که مرتباً در حال درجازدن 
و یا عقبگرد هستیم و نتوانستیم دستاورد مثبت و روشنی 
در این حوزه داشته باشیم. در زمانه ای که اغلب کشورهای 
غرب��ی و ب��ه وی��ژه آمریکایی ه��ا مقوله فرهن��گ را جزو 
اولویت های شان گذاشته اند ما در کشورمان مقوله فرهنگ 
و هنر را جزو آخرین گزینه ها و بخش ها گذاشته ایم و هیچ 

سرمایه گذاری مناسبی در این عرصه نداریم.
این س��ینماگر متذکر ش��د: ما هنوز در کش��ورمان 
حت��ی قانونی برای حمایت از کپ��ی رایت نداریم؛ این ها 
چه معنای��ی دارد؟ مدیران ما واقعاً چه کار مثبتی انجام 
می دهند؟ بنده معتقدم یکی از بزرگترین مشکالت ما در 
عرصه فرهنگی و هنری این اس��ت که نخبگان در رأس 
امور قرار ندارند و کسانی در عرصه های مدیریتی جوالن 
می دهند که به تفکر و نشر و کتاب و سینما و تئاتر و کاًل 
فرهنگ و هنر بهایی نمی دهند و متأسفم که باید عنوان 
کنم امروزه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ما وضعیتی 

این چنین دارد!  سینماپرس

کیانوش دالوند کارگردان انیمیشن:
 متولیان سینمای کودک اگر عمل گرا بودند مرتب شعار نمی دادند

شهردارى كالله درنظر دارد يكدستگاه كاميون ايسوزو پرس زباله خود را از طريق 
مزايده عمومى با شرايط ذيل بصورت اجاره به مدت يكسال واگذار نمايد.

1) متقاضيان مى بايست مبلغ 18/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به 
صورت ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 
نزد بانك ملى شعبه مركزى كالله واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به 

انضمام قيمت پيشنهادى خود تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 97/06/20 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت 

و رسيدگى مى شود.
3) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت 
دريافت اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى 

مراجعه نمايند.
4) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد و درصورت 
سوم و  دوم  نفرات  با  ترتيب  به  الويت  و  ضبط  او  سپرده  اول،  نفر   انصراف 
  برنده گان مى باشد كه در صورت انصراف، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.

آگهى مزايده عمومى واگذارى (بصورت اجاره) كاميون ايسوزوپرس   

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

خوب و بد ولیمه حجاج

اشرافی گری ترویج نشود

خبری  نشس��ت  رسانه  به گزارش  فیلم سینمایی 
وقت شام درس��وریه همزمان با اکران 
در ش��هر های مختل��ف این کش��ور با 

حضور ابراهیم حاتمی کیا برگزار شد.
ابراهی��م حاتمی کی��ا در ابت��دای 
نشست خبری فیلم سینمایی به وقت 
ش��ام در کش��ور س��وریه که با حضور 
گس��ترده رس��انه های س��وری همراه 
بود گف��ت: بنده قب��ل از اینکه جنگ 
در س��وریه آغاز ش��ود دو بار به اینجا 
آمده بودم و فضای س��وریه را تا حدی 
می ش��ناختم. آنچه که در س��وریه رخ 
داده اس��ت، این اس��ت که کسانی که 
در اینج��ا درحال جنگ هس��تند همه 
مدع��ی دین هس��تند و مدع��ی اینکه 
با نگاه اس��المی در ح��ال جنگند، که 
همین مسئله باعث پیچیدگی موضوع 
می ش��ود و به نظرم سینما می توانست 

بخشی از این موضوع را باز کند.
وی در ادمه افزود: خدا را ش��اکرم 
قب��ل از وق��وع فاجعه در بوس��نی، من 
فرص��ت پی��دا ک��ردم در روز هایی که 
هن��وز جن��گ به اتم��ام نرس��یده بود 
فیلمی داس��تانی از ش��رایط موجود در 
آنجا بس��ازم، که متاسفانه هرگز موفق 
به دیدار با افراد بوس��نیایی و مشاهده 
واکنش آن ها نس��بت به فیلمم نشدم. 
ولی در مقابل بسیار خوشحالم که موفق 
به دیدن واکنش مردمان سوری نسبت 

به دیدن فیلم به وقت شام شدم.
این کارگ��ردان ادام��ه داد: من از 
جهت فیلمس��ازی مایل بودم که کامال 
صف��ر تا صد ای��ن فیلم را در س��وریه 
بس��ازم و ش��رایط به گون��ه ای بود که 
امکان س��اختن فیلم در اینجا )مثال در 

شهر تدمر( از ما سلب شد.
حاتمی کیا درخصوص اس��تفاده از 
بازیگران س��وری در ای��ن فیلم اظهار 
داش��ت: قاعدت��ا بن��ده ب��رای انتخاب 
بازیگر ه��ا در فیل��م همیش��ه از کمک 
بازیگردان اس��تفاده می کنم. برای این 
فیلم هم س��عی کردم از کسی استفاده 
کنم که ش��ناخت نسبتا دقیقی نسبت 

به این محیط و بازیگرانش دارند.

حاتمی کیا در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا داس��تان خلبان ایرانی در 
فیلم واقعی است و یا اینکه واقعا برای 
یک رزمنده ایرانی در س��وریه همچین 
اتفاقی افتاده اس��ت؟ اظهار داشت: من 
برای تحقیقات��م نزدیک به یک ماه در 
س��وریه بودم، موضوعی که پیش آمده 
مثل یک تابلوی نقاش��ی است که بنده 
قطع��ات آن را کنار هم چیده و کالژی 
را ایجاد کردم که طبق تحقیقات بنده 
قطعه قطعه این کالژ واقعی است و کل 
این موضوع یعنی داستان فیلم زاییده 

تخیل بنده است.
کارگ��ردان فیل��م س��ینمایی ب��ه 
وقت ش��ام در پاس��خ به س��والی دیگر 
درخص��وص اینکه مخاط��ب این فیلم 
چه اشخاصی می باشند و اینکه آیا شما 
ای��ن فیلمنامه را برای بیننده س��وری 
نوش��ته اید گف��ت: بن��ده در تحقیقاتم 
با اف��رادی که س��وری بودند همکاری 
داشتم، من امیدوارم مخاطب این فیلم 
مردم خاورمیانه، از کشور خودم، کشور 
شما و همه کشور های همسایه باشند و 
سعی کردیم که شخصیت هایی را وارد 
فیلم کنیم که مثال از کشور های به غیر 

از خاورمیانه و قاره های دیگر باشند.
حاتمی کی��ا در ادامه این نشس��ت 
رسانه ای تصریح کرد: من یک سینماگر 
قصه گو هس��تم، جذابیت داستان برایم 
مهم اس��ت و هرگز مایل نبودم فیلمی 
بس��ازم که جنبه هنری و جشنواره ای 
داشته باشد و دوست دارم که طیف های 
مختلفی از م��ردم فیلمم را مش��اهده 
کنند و در صدر ب��ه عنوان فیلم، لذت 
کاف��ی را ببرن��د. در کل به عنوان اصل 
اول دوست داشتم که فیلم بسازم و این 

اصل هم برای بنده مهم بود.
این کارگردان س��ینما در پاس��خ 
به س��وال یکی از خبرنگاران گفت: در 
جواب اینک��ه دوربین من در این فیلم 
دنبال چه چیزی ب��وده باید بگویم که 
دنبال آدم ها، احساسات و عواطف آنها، 
شادی و غم هایشان که در این موضوع 

درگیرند هستند.
در ادامه این نشس��ت دو س��اعته 

حاتمی کیا در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینکه چه چی��زی در فیلم های جنگی 
هس��ت که ش��ما را ج��ذب می کند و 
ش��مارا به س��اختن فیلم در این زمینه 
س��وق می ده��د؟ توضی��ح داد: من در 
ایران مش��هور به کارگردانی هستم که 
فیلم های جنگی زیادی س��اخته است. 
ب��رای من موقعیت هایی که بیم مرگ و 
زندگی اس��ت جذاب است، چون خودم 
در این چنین فضا هایی حضور داش��تم 
و ب��ه همین دلیل دوس��ت داش��تم و 
تعقیب گر صلح و وجوه انس��انی جنگ 
بودم. آژانس شیشه ای سیاسی ترین فیلم 

تاریخ سینمای ایران تلقی می شود.
وجه��ه  درخص��وص  حاتمی کی��ا 
سیاسی فیلم به وقت شام گفت: منظور 
من از سیاسی نبودن فیلم این است که 
این فیلم بیانیه سیاس��ی نیست. به نظر 
من اینکه فرد سیاسی وجود ندارد، کذب 
محض اس��ت. مشهورترین فیلم من که 
آژانس شیشه ای است، سیاسی ترین فیلم 

تاریخ سینمای ایران تلقی می شود.
وی در ادام��ه ای��ن نشس��ت خبری 
افزود: ما سعی می کنیم در همه جا نقاط 
مش��ترك با خودمان را پی��دا کنیم. هر 
کشوری ممکن است با کشور دیگر نقاط 
مشترك داشته باشد مثل دشمن مشترك 

کشور سوریه و ایران که اسراییل است.
حاتمی کیا ادامه داد: کشور سوریه 
تاریخ بسیار مهمی دارد و امکان ندارد 
که بتوان با آن ش��وخی کرد و به نظر 

من حرف های شنیدنی زیادی دارد.
این کارگردان س��ینما درخصوص 
واکنش حاج قاس��م س��لیمانی بعد از 
تماش��ای فیل��م ب��ه وقت ش��ام گفت: 
واقعیت این اس��ت که م��ن از برخورد 
با ایش��ون می ترس��یدم و هنگامی هم 
که قرار ش��د با ایش��ان فیلم را ببینیم 
در هن��گام دیدن فیلم حتی از ایش��ان 
دورتر نشسته بودم ولی وقتی که فیلم 
را دیدن��د و خدا را ش��کر راضی بودند 
و وقت��ی خواس��تند م��ن را در آغوش 
بکشند و گریه کردند بسیار خوشحال 
بودم از اینکه س��ردار س��لیمانی فیلم 

بنده را تحسین کردند.

حاتمی کیا در نشست خبری »به وقت شام« در تدمر:

از واکنش مردم سوریه به فیلمم خوشحالم
اسرايیل دشمن مشترک ايران و سوريه است

نوار شمالی کشور خنک می شود
مدی��رکل پیش بین��ی و هش��دار س��ریع  شهر سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین زيسـت 
وضعیت جوی کش��ور از کاهش دمای س��ه تا شش درجه ای 

استان های واقع در نوار شمالی کشور خبر داد.
اح��د وظیفه گفت: روز ش��نبه در نیمه ش��رقی مازندران 
برخی نقاط استان گلستان، ارتفاعات شرقی تهران و ارتفاعات 
س��منان، رگبار باران، گاهی رعدوب��رق و وزش باد پیش بینی 

می ش��ود. وی افزود: فردا نیز در ارتفاعات شمال شرق تهران و 
ارتفاعات مرکزی مازن��دران رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد 

پیش بینی می شود.
مدیرکل پیش بینی و هش��دار س��ریع سازمان هواشناسی 
کشور با اشاره به اینکه در سه روز آینده پدیده غالب در شرق 
کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و گاهی گردوخاك 
اس��ت اظهار کرد: از نظر شرایط دما نیز طی روزهای شنبه تا 
دوشنبه کاهش نس��بی سه تا شش درجه در استان های واقع 

در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.  ايسنا


