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پروانه ساخت های جدید

از نام عجیب فیلم مانیحقیقی
تا«بوف کور» معتمدیوخزاعی!

شورای صدور پروانه ساخت در تازهترین جلسه
خود با تولید ســه فیلم جدیــد موافقت کرد.
در جلســه دوازدهم آذر این شــورا ،با ساخت
سهفیلمنامه «شــن ،جن ،ین» به نویسندگی،
تهیهکنندگــی و کارگردانــی مانــی حقیقی،
«دلبری» به نویسندگی و کارگردانی سیدجالل
دهقانی اشکذری و تهیهکنندگی سیدمحمود
رضوی مجد و «بــوف کور» به نویســندگی و
کارگردانی احمدرضا معتمدی و تهیهکنندگی
محمد خزاعی موافقت شد.

a

محمد بن عبداله بلعمی مشهور به ابوالفضل بلعمی ،بلعمی بزرگ یا خواجه بلعمی در سال 229هجری متولد شد .وی از دانشمندان و وزیران دور ه سامانی است .ابوالفضل بلعمی پدر ابوعلی
بلعمی ،صاحب کتاب تاریخ بلعمی و نخستین وزیر از خاندان بلعمی است.
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به تهیه کنندگی حمید فرخ نژاد
مهدی نادری (کارگردان  41ســاله ســینمای ایــران و برادر
کوچک تر علی رضا نادری که نمایشنامهنویس است ،کارگردان
تئاتر و فیلمنامهنویس شهیر) پیشتولید دومین فیلم سینمایی
خود با عنوان «ماهی موتو» را به زودی آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار صبا؛ این فیلم سینمایی در مرحله نگارش
فیلمنامه قرار دارد و به تهیهکنندگــی حمید فرخنژاد ،جلوی
دوربین میرود .درخواست پروانه ساخت این پروژه سینمایی
نیز ،پس از پایان نگارش فیلمنامه به ســازمان سینمایی ارائه
خواهد شد.
آنچــوي ( )yvohcnAیا آنچــوی ماهیــان ()eadiluargnE
یا موتــو ماهیان نام یکــی از خانوادههای ماهی هاســت .اين
ماهيهاي ريز و كوچک در آشپزي كاربرد زيادي دارند و در تهيه

روی خط خبرها

خيلي از غذاها و سسها از آنها استفاده میکنند .ماهي آنچوي
در جنوب ايران ،صيد مي شود و معموالً به صورت خشك شده
و کنسرو شده به فروش ميرسد .در بوشهر ،آنچوي را با نام موتو
ميشناسند .ماهي موتو (نام محلیاش در بوشهر ،حشينه است)
يكي از گونههاي ماهيان سطح زي است و سايز ريز و كوچكي
دارد .اين ماهي را ميتــوان در آبهاي خليج فارس صيد كرد.
ماهي موتو را بعد از صيد با تور ،روي شن و ماسه كنار ساحل دريا
در زير نور مستقيم خورشيد پهن كرده و خشك ميكنند .پس از
خشك شدن آن ،شن و ماسهاش را جدا میکنند .ماهي را كام ً
ال
میکوبند و آسياب ميكنند .ســپس این ماهی ،آماده استفاده
براي طبخ غذاهاي محلي است .بوی ماهی موتو ،آنقدر بد است
که حتی سگ هم ،از بوی بد آن فرار میکند.

روزتاجشنوارهسیوسوم

مهدی نادری ،فعاليت ســينمايي خود را در مقام نويســنده و
كارگردان از سال  1388با فيلم «بدرود بغداد» آغاز كرد و با آن
فیلم ،نماینده سینمای ایران در اسکار شد.

به علت سردی هوا و بارندگیهای مکرر در شمال کشور

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «پرده نشین»
بــه کارگردانی بهروز شــعیبی و تهیهکنندگی
ســیدمحمود رضوی پس از هفت ماه در تهران
به پایان رســید« .پردهنشین» که هم اکنون در
حال پخش است ،از اوایل خرداد در حوالی پامنار
کلید خورد و 15آذر پس از گذشت هفت ماه در
رباطکریم به کار خود پایان داد.

سریدوم«رالیایرانی» متوقفشد

سه شنبه؛ نشست خبری
پنجمین جشنواره فیلم شهر

نشست خبری پنجمین جشــنواره بینالمللی
فیلم شهر ،سهشــنبه این هفته هجدهم آذرماه
در فرهنگســرای ارســباران برگزار میشــود.
این نشســت با حضور ســیاوش حقیقی دبیر و
یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره به
منظور تبیین سیاستها و تشریح موضوعات و
محورهای جشنواره پیشبینی شده است.

محمدصــادق باطنــی ،مدیر روابــط عمومی
جشنواره عمار گفت :با توجه به رسیدن به موعد
پانزدهم آذر ،فرصت ارســال آثــار به دبیرخانه
جشنواره عمار پایان یافت .او افزود :آثار جشنواره
عمار نسبت به سال گذشته چه به لحاظ کمی و
چه به لحاظ کیفی رشد چشمگیری داشتهاند؛
در همین راستا تا پایان مهلت دریافت آثار ،بیش
از  2500اثر در ســامانه عمار فیلم ،نام خود را
برای شــرکت در پنجمین دوره جشنواره عمار
ثبت کردند که در این بین ،حدود هزار900اثر
در بخــش داخلی و بیــش از  600اثر در بخش
بینالملل ثبت شدهاند.

تبریک انجمن بازیگران به نگار
جواهریان و گالره عباسی

شــوراى مرکزى انجمــن بازیگران ســینماى
ایران در پیامهایــى جداگانه ،به نگار جواهریان
و گالره عباسى ،دریافت جایزه از جشنوارههاى
بینالمللى را تبریک گفت .نــگار جواهریان در
جشنواره «ماردل پالتا» آرژانتین ،براى بازى در
فیلم سینمایى «ملبورن» جایزه بهترین بازیگر
نقش اول زن را دریافت کرد و گالره عباسى در
جشنواره «اسب نقرهاى» روسیه ،براى بازى در
فیلم سینمایى «اشیا از آنچه در آینه مىبینید به
شما نزدیکترند» جایزه بهترین بازیگر نقش اول
زن را دریافت کرد.

سریدومرئالیتیشو(«)RealityShowرالی
ایرانی»بهکارگردانیآرشمعیریان(تدوینگر
و کارگردان  43ســاله ســینمای ایران) و
تهیهکنندگی سعید ابوطالب (مستندساز،
تهیهکننده و نماینده سابق مجلس شورای
اســامی 45ســاله) که از ماه گذشــته،
پیشتولیدشآغازشدهبود،متوقفشد.
به گزارش خبرنگار صبا؛ تصویربرداری این

مستندی که اروپاییهای مقیمشده در ایران را به تصویر میکشد

«نمکگیر» جواد کراچی در ایران و آلمان

مجموعه «نمکگیر» یکی از آثاری است که در
گونه مستند اجتماعی ،جواد کراچی آن را تولید
میکند .این مستند درباره اروپاییهایی است که
به ایران آمده و در کشور ماندگار شدهاند.
جواد کراچی درباره این مســتند به صبا ،گفت:
در این مستند  51قسمتی که هر قسمت از آن
به یک اروپایی ســاکن ایران اختصاص دارد ،با
کسانی آشنا میشــویم که برخی از آنها ،قبل
و برخی دیگر بعد از انقالب به کشــور آمدهاند

و اینجا ماندگار شدهاند .در بین آنها ،پایهگذار
بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد و مؤسس یک
شرکت قدیمی تولیدکننده تلویزیون در ایران،
دیده میشود.
کراچی درباره موسیقی این مستند ،توضیح داد:
بخشی از موســیقی در آلمان و توسط هنرمند
آلمانی ،پیتر اورس ســاخته شده و بخش دیگر
از آثار فریبرز الچینی ،انتخاب شــده اســت.
همچنین امیــد صفاوردی به عنــوان خواننده

شروع موسیقی و صداگذاری ،همزمان با تدوین

«حانیه» هنوز نام ندارد!

آغاز پخش از سال آینده

فیلم مســتند «از ایران ،یک جدایی» از 18آذر
در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران میشود.
آزاده موسوی و کوروش عطایی به همراه یکدیگر
مستند «از ایران ،یک جدایی» را ساختهاند.

با پایان تصویربرداری سریال «حانیه» و تدوین 6قسمت از این
سریال؛ فرید ســعادتمند به صورت همزمان ،تنظیم و ساخت
موسیقی مجموعه جدید تلویزیونی شبکه  2را آغاز کرد.
علی مهام (تهیهکننده این مجموعه تلویزیونی) با اعالم این خبر
به صبا گفت :امین عابدی در حال تدوین این مجموعه اســت و
صداگذاری آن را احسان افشاری انجام میدهد.
او گفت :با وجود اعالم قبلی ،مبنی بر پخش «حانیه» در ایام دهه
فجر و با توجه به مصادف شدن آن با جشــنواره فجر و زحماتی
که برای ساخت این مجموعه کشیده شده و همچنین برای بهتر
دیده شدن آن ،این ســریال به احتمال فراوان بعد از عید نوروز
روی آنتن میرود.
مهام اضافه کرد« :حانیه» و «شب و روز سعید» که از زمان شروع
تصویربرداری بهعنوان اســامی این سریال رسانهای شده است،
قطعاً تغییر میکند و عنوان این ســریال ،بعد از مشورت با مدیر
گروه فیلم و سریال شبکه  2انتخاب میشود.

میزتیتر

محمدرضاشیرخانلو:الگویمدربازیگریرضاعطاراناست(مهر)

فخیمزاده:سریالپلیسیتنهابزنبزنوتصویرشلیکنیست(پانا)

شبکهنمایشخانگیچهتاثیریبرسینماگذاشت؟(ایلنا)

طالبینژاد :بیدلیل سراغ زندگی کیمیایی و اعتیاد شکیبایی نرفتم!

(خبرآنالین)

تخفیف  30درصدی فرمانآرا به دانشجویان کلیه رشتههای تحصیلی

(مهر)

فیلمکوتاه«شیلنگ»نامزدبهترینفیلمجشنوارهمانتشد(ایلنا)

«گلنار»بهنفعانجمنحمایتازكودكانكاراکرانمیشود(سینماتیکت)

گالیهنفیسهروشنازبرخوردمردمدرشبکههایاجتماعی(کافهسینما)
جاللمقامی :وقتی ازدنیابروی میگویند هنرمند بزرگ رفت (مهر)
«خاطرات روی سنگ» در فهرست رقبای نخل طالی کن (ایسنا)

حسنزاهدی:طراحانهنریبهفکرصدابردارانهمباشند!(سینماپرس)

 ۱۰پاییز از نبود «منوچهر نوذری» گذشت (فارس)

پروژهبهعلتسردیهواوبارندگیهایمکرردر
شمالکشورتااطالعثانویبهتعویقافتاد.قرار
بوداینپروژه،همانندسریاولبامجریگری
فرزاد حسنی و با هدف نمایش زندگی واقعی
هنرمندان و افراد مطرح جامعه در بهشهر،
جلویدوربینبرود.طیماهگذشته،چهرههای
سرشناس و صاحبنامی چون امین حیایی،
نیلوفر خوشخلق ،نیوشا ضیغمی ،مازیار

فالحی ،پژمان بازغی ،بهــاره رهنما ،الله
اسکندری ،فرزاد فرزین ،حسام نوابصفوی،
نیما شاهرخشاهی و ...با این مینیسریال
مذاکراتی داشتهاند و به توافقهایی هم با
این کار رسیده بودند .مسعود بهارلو (همکار
مطبوعاتی ما) مسئولیت انتخاب بازیگران
«رالی ایرانی »2را بر عهده داشته است.
این احتمال وجود دارد کــه با اعتدال هوای

سرد زمســتان« ،رالی ایرانی »2در تاریخی
نزدیک بــه عید نوروز  94جلــوی دوربین
بــرود.درســریاول«رالــیایرانــی»،
چهرههای مطرحی همچــون محمدرضا
فروتــن ،الناز شاکردوســت ،ســیروان
خســروی،بهنــوشبختیــاری،نیمــا
فالح ،ســحر ولدبیگی و فرزاد حســنی
حضورداشتند.

در این مســتند با ما همکاری داشته است .این
مجموعه ،سال آینده از شــبکه مستند پخش
خواهد شد.
به گفته این مستندساز ،تصویربرداری مستند
«نمکگیر» در شهرهای مختلف از جمله تهران،
مشــهد ،کاشــان ،یزد و اصفهان انجام شده و
تدوین آن تا پایان امســال ادامه خواهد داشت.
بخشهایی از تصویربرداری این مجموعه هم در
آلمان بوده است.
عوامــل این پــروژه ،عبارتنــد از تدوین :آرش
آریاپــور ،میکــس صــدا :ســیدرضا گدازگر،
صداگذاری :اســتودیو مون ،ضبط موســیقی:
احمد بقراطپور ،ضبط موسیقی :استودیو فراز،

گروه کارگردانی :خشــایار مقصــودی ،پروانه
امینی ،هادی امینی و اعظم فتاحنژاد.

او درباره قصه ســریال جدیدش گفت :داستان این مجموعه که
در واقع یک ملودرام عاشقانه است ،در حوالی سال  1357و 6ماه
قبل از انقالب در یزد ،اتفاق میافتد .ماجرای اصلی درباره زندگی
ســتوانی به نام ســعید (با بازی عباس غزالی) است که همراه با
خانوادهاش به یزد منتقل میشود و در خانه سیدجعفر (با بازی
محمد کاسبی) که از بازاریهای انقالبی این شهر است ،ساکن
میشود .حضور ستوان در خانه این مرد انقالبی ،ماجراهایی را به
دنبال دارد که منجر به اتفاقاتی در احوال سعید میشود...
علی مهام ،درباره لوکیشن این سریال افزود :به این دلیل که قصه
فیلم در یزد اتفاق میافتد و وجــود خانههایی با معماری قبل از
انقالب در فیلمنامه؛ کل تصویربرداری را در این شهر انجام دادیم.
برای ساخت لوکیشن اصلی این سریال ،مجبور شدیم آکسسوار
زیادی به خانهای قدیمی در یزد ببریــم و آنرا به صورت کامل،
بازســازی کنیم .همچنین صحنههای مربوط به شهربانی را در
پروشگاه مارکار (متعلق به انجمن زرتشتیان یزد)تصویربرداری
کردیم.
محمد کاسبی ،جعفر دهقان ،عباس غزالی ،الهام چرخنده ،هستی
مهدویفر ،سیما خضرآبادی ،زهرا سعیدی ،میرطاهر مظلومی،
رزیتا غفاری ،مهدی رودافشان و مژده قاضیمرادی همراه با 20
بازیگر یزدی ،بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند که قرار
است در 13قسمت 45دقیقهای از شبکه  2سیما پخش شود.

عکس :اختصاصی صبا /احمد سیفی پور

اکران «از ایران ،یک جدایی»
در گروه هنروتجربه

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد  2را
پیامک کنید

مهدی نادری «ماهی موتو» میگیرد

«پرده نشین»
بعد از  7ماه تمام شد

2500اثربه جشنواره عمار
رسید

.

w

w

w

پیامک

20008080802

سایر عوامل اصلی این سریال ،عبارتند از:
کارگردان :سیدجالل دهقانی اشــکذری ،مدیر تصویربرداری:
عباس عسگری ،مدیر تولید :مهدی مددکار ،مدیر برنامه :مهدی
کریمی ،مشاور فیلمنامه :جمال شورجه ،مجری طرح :ذوالفقار
قاسمی قزلچه ،مشــاوره پروژه :رضا ابوفاضلی ،پشتیبانی تولید:
سعید زارعیان ،صدابردار :سعید بهرامی ،برنامهریز و دستیار اول
کارگردان :بابک نبیزاده ،طراح چهرهپردازی :مهری شیرازی و...

چشم امید سینماگران
به صادقترین افراد
جشنواره
رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ
و ارشاد اســامی  15آذرماه در دیداری
با اعضــای هیئــت انتخاب جشــنواره
بینالمللی فیلم فجر ،از تالشها و زحمات
آنهــا قدردانی کرد .ایوبــی در این دیدار
با بیان اینکه هیئتهای انتخاب ســی و
سومین جشــنواره فیلم فجر متشکل از
بهتریــن ،صادقتریــن و صاحبنظر در
این عرصه هســتند و به خوبــی از عهده
کار بســیار حســاس انتخاب بر میآیند
و ســینماگران و فعاالن عرصــه هنر به
جشــنواره فیلم فجــر امیدوارند ،گفت:
حضــور هیئتهای انتخــاب حرفهای و
صاحب فکر چون شما برای تمامی اهالی
ســینما اعــم از ســینماگران و مدیران
سینمایی آرامش خیال را به دنبال دارد.
وی در ادامه افــزود :ما امــروز در اینجا
حضور پیدا کردیم تا بــه همه همکاران
برگزارکننده و هیئتهــای انتخاب که
کارشان را آغاز کردهاند خدا قوت بگوییم و
اظهار امیدواری کنیم جشنوارهای پرشور،
تاثیرگذار و در شــأن انقالب اســامی
برگزار شود.
دانشجویان سینما به جشنواره
میروند؟!
چندی پیــش گروهی از دانشــجویان
ســینما طــی نامــهای به مســئوالن
جشنواره خواستار این شدند که سهمیه
ویژهای برای تماشــای فیلمها و حضور
در نشستهای جشــنواره برای آنها در
نظر گرفته شــود .این احتمــال وجود
دارد که امســال برج میالد ،مکان اصلی
جشــنواره میزبان دانشــجویان سینما
هم باشــد .البته هنوز پاســخ رسمی به
نامه دانشــجویان داده نشــده و ممکن
اســت دانشــجویان طبق روال ســابق،
بــا پیشخرید بلیتهــا به جشــنواره
امسال بیایند.
«تابو» بدون موسیقی
جواد نوروزبیگی تهیهکننده فیلم «تابو»
آخرین ساخته خسرو معصومی که برای
شــرکت در جشــنواره فیلم فجر آماده
میشود ،گفت :این فیلم بدون موسیقی
است و آهنگسازی برای این فیلم در نظر
نداریم.
«شیفت شب» در استویو مون
با به پایان رســیدن تدوین فیلم «شیفت
شب» ،جدیدترین ساخته نیکی کریمی
وارد مرحله صداگذاری شد .ایسنا نوشت
رضا نریمیزاده این روزها کار صداگذاری
«شیفت شب» را در استودیو «مون» به
سرانجام میرســاند .چهارمین ساخته
نیکی کریمی اواســط آبان در تهران به
پایان رسید و پس از آن هایده صفی یاری
تدوین فیلم را به سرانجام رساند.
از سایت جشنواره چه خبر؟
سایت جشنواره دیروز از تالش سازندگان
فیلمهــای روبــاه ،مــادر قلــب اتمی،
آوازهای ســرزمین من ،تابو و همچنین
مســتند «آخرین پژواک کوهســتان»
برای رساندن کارهایشــان به این دوره
جشنواره خبرهایی را به نقل از سایتها و
خبرگزاریها منعکس کرد.
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سالور :بهجای فیلم ما« ،آتشبس »2آمد!

بودجه صداوسیما  197میلیارد
افزایش یافت

روزهای پایانی «آدم باش»
درچمخاله

«تمشک» دیماه اکران
میشود

مهر :در الیجه بودجه ســال  ۹۴که امروز توســط
روحانی به مجلس ارائه شــده اســت مبلغ ۱۰۶۹
میلیارد تومانی بهعنوان بودجه سازمان صداوسیما
در سال  ۹۴پیشبینی شده اســت که این مبلغ با
افزایش  ۱۹۷میلیاردی نسبت به سال گذشته روبهرو است.
بودجه سازمان صداوسیما در سال  ۹۳مبلغ  ۸۷۲میلیارد تومان در نظر گرفته شده
بود که البته همواره عزتاله ضرغامی رئیس قبلی صداوسیما این مبلغ را کمتر از نیاز
سازمان میدانست .ضرغامی همواره تأکید میکرد بودجه ارائه شده به صداوسیما
تنها نیمی از نیاز آنها را تأمین میکند و سازمان ناچار است بقیه مبلغ مورد نظر را
از طریق آگهیها و برنامههای مشارکتی کسب کند.
حتی رئیس سابق سازمان صداوســیما زمان دریافت بودجه  ۸۷۲میلیاردی سال
گذشته ،اعالم کرد بیشتر این مبلغ برای بدهیهای سازمان میرود.
حال در شرایطی که محمد سرافراز به ریاست سازمان صداوسیما رسیده و پیش از
این در گمانهزنیها وی را فردی که باقی مانده بودجه را پس میدهد معرفی کرده
بودند ،باید منتظر ماند و دید رئیس جدید از افزایش  ۱۹۷میلیاردی بودجه استقبال
میکند یا او هم این مبلغ را برای اداره عریض و طویلترین سازمان رسانهای کشور
ناکافی میداند.

ایرنا :فیلمبرداری فیلم «آدمباش» آخرین ساخته
مجید جوانمرد (سازنده شــکار و دستمزد) به
روزهای پایانی خود رسید .او که برای اولین بار
سراغ ژانر کمدی رفته ،این اثر را در فضای فانتزی
کارگردانی میکند و گروه تولید تا چند روز آینــده فیلمبرداری را در منطقه
چمخاله به پایان میرسانند .در خالصه داستان این فیلم آمده است :آدام ،پس از
اخراج از باغ وحش استرالیا و در آستانه فوت پدربزرگ خود به ایران بازمیگردد.
وصیت و ارثیهای مبهم ،او را بر ســر راه نفس (دکتر شــخصی پدربزرگ) قرار
میدهد و رابطهای عاطفی میان آن دو شکل میگیرد .چالشهای بین این دو
شخصیت باعث پدیدآمدن موقعیتهایی فانتزی در طول فیلم میشود .تدوین
این فیلم به صورت همزمان توسط یاور تورنگ آغاز شده است .اکبر عبدی ،امین
حیایی ،نیوشا ضیغمی ،سیروس گرجســتانی ،مرتضی ضرابی ،شراره رنجبر،
غزل عبدی ،عباس محبوب ،فاطمه شکری ،مختار سائقی ،احسان حسنپور،
داریوش رضایی ،ملیسا مهربان ،سیامک اشــعریون ،رضا درودی ،امیر زمانی،
صابر گراوند ،ناهید زند ،اشکان علیوند ،عادل حبیبزاده ،حسن رضایی و ...در
این فیلم بازی میکنند.

ایسنا :ساسان ســالور کارگردان و تهیهکننده
درباره آخرین وضعیت اکران فیلم «تمشــک»
ساخته برادرش سامان سالور بیان کرد :این فیلم
در سینماهای مردمی سیودومین جشنواره فجر
با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و فیلمنامه آن کاندیدای دریافت سیمرغ بود.
ما مدتها قبل برای اکران «تمشک» با سرگروه سینما فرهنگ صحبت کرده
بودیم و قرار بود اواسط فصل پاییز اکران شویم اما «آتشبس »2که بعد از فیلم
ما ساخته شده بود ،اکران شد .نمیدانم که چه اتفاقی در اکران میافتد! بعد
از «آتشبس »2هم با فیلم «تراژدی» قرارداد بســتند و ما در اکران با مشکل
مواجه شدیم.
او در ادامه افزود :تمام اتفاقها برای اکران «تمشک» به نحوی پیش رفت که
ما بیم آن داشتیم و البته داریم که بخشی از زمان اکران عمومی فیلم مصادف
با جشنواره فیلم فجر شود و اگر این اتفاق بیفتد آقایان باید پاسخگوی بخش
خصوصی باشند .البته ما در تالشیم که بتوانیم وضعیت را طوری مدیریت کنیم
که قبل از جشنواره فجر ،فیلم اکران شود و طبق مذاکراتی که تاکنون انجام
شده ،قرار است «تمشک» دیماه روی پرده سینماها برود.

