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پرده برداشتن از پولشویی
در «بارکد»

مصطفی کیایی که سابقه ساخت فیلمهای مخاطب پسندی چون « ضد گلوله»« ،خط ویژه» و «عصر یخبندان» را دارد ،با
فیلم جدیدش« بار کد»باز هم بر یک موضوع جنجالی ،یعنی پولشویی دست گذاشته است .رضا کیانیان ،بهرام رادان ،سحر
دولتشاهی ،محسن کیایی ،پژمان بازغی ،بهاره کیان افشار و بابک بهشاد بازیگران این فیلم هستند.

رقابت سوژههای جنجالبرانگیز درسودای سیمرغ
میافزاید ح��رف و حدیثها و حاش��یههایی
استکهبرایکارگردانان،بازیگرانوفیلمهای
حاضر در این اتفاق س��ینمایی پیش میآید.
هر س��ال در میان فیلمهایی که برای کس��ب

احمد صبریان

sabrian@khorasannews.com

آن چه جش��نواره فیلم فجر را بیش از هر چیز
کانون توجه قرار میدهد و بر گرما و رونق آن

سیمرغ به میدان رقابت جش��نواره میآیند،
آثاری وج��ود دارند که ب��ه دالی��ل مختلف از
داس��تان ،مضامی��ن ،س��وژههای ملتهب ،پر
تنش وجنجالی گرفته تا ماجراها و حواش��ی

و حاش��یههای جدیدت��ری برایش��ان ایج��اد
میش��ود که کنجکاوی تماش��ای آنه��ا را دو
برابر میکند  .در جشنواره سی و چهارم فجر
هم نمایششماریازفیلمهایبخش«سودای

هنگام س��اخت و پس ازآن کنجکاوی همگان
را برای تماشای این فیلمها بر میانگیزد .بی
تردی��د این آثار س��ینمایی پ��س از نمایش در
کاخ جش��نواره بیش��تر زیر ذره بین میروند

سیمرغ»بهسببمضامینسیاسی-اجتماعی
جس��ارت آمیز و متفاوتی که سازندگانشان
آن رادستمایهقراردادهاندحاشیهسازخواهد
بودکه البتههمینهانمکجشنوارهاست.

دخرت

فرارازخانهبرایحضوردریکمیهمانی
رضا میرکریمی در هشتمین فیلمش سراغ موضوعی متفاوت از دیگر
آثارش رفته و شاید به همین خاطر از همان مرحله صدورپروانه ساخت
حاشیه ساز شد و بیگمان این حاشیهها در روزهای برگزاری جشنواره
نیز دامنگیر فیلم خواهد بود.
داس��تان«دختر» درباره دختری جوان و متعلق به خانوادهای س��نتی
اس��ت که در خوزس��تان زندگ��ی میکند و پ��درش سرپرس��ت بخش
تعمیرات و نگهداری پاالیش��گاه آبادان اس��ت .در حالی ک��ه خانواده
اش آماده مراس��م خواس��تگاری خواهرش هس��تند ،وی قرار اس��ت
ب��رای حض��ور در میهمانی دوس��تانش به ته��ران برود ول��ی خانواده
اجازه نمیدهند .دختر از خانه فرار می کندو میکوشدحضور در این
میهمانی را تجربه کند.حضور دختری بیپشتوانه در جامعه امروز و
تالشهای پدر برای پیدا کردن دختر و بازگرداندنش به خانه اتفاقات
فیلم را شکل میدهد .میرکریمی به س��راغ چهرهای کمتر دیده شده
برای واگذاری نقش محوری فیلم رفته ؛ البته وی سرانجام ماهور الوند
دختر کارگردان مطرح ایران ،سیروس الوند را برای این نقش برگزید و
دربرنامههفتنیزفریدونجیرانیازبازیویدرنخستینتجربهاش به
عنوان یک استعداد درخشان در عرصه بازیگری ایران یاد کرد .فرهاد
اصالنی بازیگر فیلم "دختر" گفته اس��ت موافق حاشیههایی که برای
فیلم ایجاد شده نیس��ت و این حواش��ی پیش از آغاز و هنگام برگزاری
جش��نواره همواره وجود دارد .فرهاد اصالنی ،مری�لا زارعی و ماهور
الوند در «دختر» ایفاگر نقشهای اصلی هستند.

بادیگارد

تردیدمحافظشخصییکفعالهستهای

ابراهیم حاتمی کیا امسال با «بادیگارد» که از همان نخستین مراحل
تولیدحاشیه س��از بود به جشنواره س��ی وچهارم فجر میآید .از کلید
خوردن در س��کوت خب��ری ،ارائه نک��ردن عکسهای پش��ت صحنه،
جایگزینی و انصراف بازیگران گرفته تا تکذیب پی در پی حضوربرخی
بازیگران در فیلم وآس��یب دیدن پرستویی در پش��ت صحنه .ولی آن
چه«بادیگارد» را خبر ساز و پر حاشیه کرد ،مضمون سیاسی و جنجال
برانگیز آن بود .خبرگزاری فارس در خبری که به سرعت در رسانههای
داخلی و خارجی نقل ش��د اعالم ک��رد حاتمی کیا در ای��ن فیلم دولت
دهم را مورد نقد قرار داده است .مشاوره دادن دو روزنامه نگار اصالح
طلب در زمینه نگارش فیلم نامه به حاتمی کیا ،معرفی الهام چرخنده
از س��وی برخی نهادها برای بازی در فیلم ،جدیدترین اثر حاتمی کیا
را حاشیه ساز کرد .پرستویی که پس از 10سال دوباره با حاتمی کیا
همکاری کرده است ایفاگر نقش«حبیب» است که محافظ شخصی
یکی از شخصیتهای مهم نظام است ولی در جایی و براساس حوادثی
متوجه میشود این فرد بیش از آن که به فکر نظام باشد به فکر منافع
شخصیاست .حبیبدچارتردیدشدهوهمین موضوعسببمیشود
محافظت از آن فرد را کنار بگذارد .اما به دلیل خدمات و خلوص وی او را
به محافظت از فرد دیگری میگمارند که یکی از فعاالن هستهای کشور
است .مریال زارعی ،بابک حمیدیان ،شیال خداداد ،فرهاد قائمیان،
امیر آقایی ،محمود عزیزی ،افسانه ناصری ،کامران نجف زاده و پریوش
نظریه از دیگر بازیگران «بادیگارد»هستند.

کفش هایم کو؟

اژدها وارد میشود

النتوری

یکزندانیتبعیدیدرقبرستانیباستانی
مانی حقیقی نیزبه احتمال فراوان از حاشیه س��ازان فجر سی و چهارم
اس��ت .داس��تان عجیب و غریب فیلم جدیدش «اژدها وارد میش��ود»و
حاش��یههایی که در همان روزهای نخس��ت پ��س از ارائه فیل��م به دفتر
جشنوارهایجادشدمیتوانددرروزهایبرگزاریجشنوارهپررنگترشود.
مانیحقیقی فیلمشرادرسکوتکاملخبریساخت چون میخواست
تماشاگربدونپیشداوریبهتماشایفیلمبنشیند.شورایپروانهنمایش
بادیدنفیلممانیحقیقیکه حاویتصاویر و اظهاراتی ازمسعودبهنود
تحلیلگر شبکه خبری بیبی س��ی فارسی است خواس��تار حذف وی از
اینفیلمشد.حقیقیدرپاسخبهحاشیههاگفت:حاشیههاییکهایجاد
میش��ود نمک جشنوارهاس��ت و مرا ناراحت نمیکند .پس از آن نیز در
صفحهشخصیخودنوشت«:خوشوخرمباشید،بهشایعههاتوجهنکنید
وفقطاخبارمنابعمعتبررادنبالکنید».نامفیلمحقیقینخست"شن،
جن ،ین" بود که ترانه علیدوس��تی یکی از س��رمایه گذاران آن است .در
خالصهداستانفیلمچنینآمدهاست«:دومبهمنماه ١٣۴٣است،یک
شورلتایمپاالینارنجیرنگازقبرستانباستانیمیگذردوبهسمت
کشتی به خاک نشستهای میراند .داخل کشتی یک زندانی تبعیدی
سیاسی حلق آویز ش��ده ،روی دیوارهای کش��تی خاطرات روزانهاش را
نوشتهبود،آیاایننوشتههابهکارآگاهحفیظیکمکخواهندکردتابفهمد
چرا سالها است کسی مرده اش را در این قبرستان دفن نکرده است؟»
امیر جدیدی ،همای��ون غنی زاده ،احس��ان گودرزی ،ن��ادر فالح وعلی
باقری در«اژدهاواردمیشود»ایفاینقشکردهاند.

اسید پاشی پس از شکست عشقی

«النتوری»
درامی
عاشقانهاست
کهصراحت
کالمجوانی
متولددهه
 ۶۰را دارد
اما اشاره
آنبهیکیاز
اتفاقاتناگوار
اجتماعیآنرا
متمایزمیکند

امکان مینا

مهاجرت و آلزایمر در بستر
یک داستان پر تنش

گمانهزنیرسانههاحاکیازآناست
کهدرفیلم«سیانور» بهزندگییک
شخصیتمهمسیاسیپرداختهشدهو
هنوزمشخصنیستکهاینفردکیست
وچهکسینقششرابازیمیکند

عشق ،تردید و خیانت

کیومرث پور احمد امسال با فیلمی به جشنواره آمده است که بر خالف
سایر آثارش به موضوعی ملتهب میپردازد« .کفش هایم کو؟» در باره
تبعات مهاجرت و بیماری آلزایمر است .البته پور احمد این موضوع را
بر بستر یک داستان خانوادگی پر تنش مطرح کرده است تا جایی که
همان روزهای ارائه فیلم به دفتر جشنواره زمزمههایی مبنی بر خروج
فیلم از فهرس��ت س��ودای س��یمرغ به گوش رس��ید و علی قائم مقامی
تهیهکنن��ده «کفش هایم ک��و؟» تاکید کرد درخواس��ت ب��رای اصالح
این فیلم تنها دو دیالوگ و یک پالن بوده و کیومرث پوراحمد مجموع
اصالحات درخواست ش��ده بر فیلم را اعمال کرده است .فیلم جدید
پور احمد داس��تان حبیب کاوه کارخانه دار قدیم��ی مبتال به بیماری
آلزایمر است که خانواده اش او را ترک کردهاند اما با بازگشت دخترش
به ایران اتفاقاتی پر تنش برایش رخ میدهد.رضا کیانیان در نخستین
همکاری با پوراحمد نقش چالش بر انگیز واصلی فیلم یعنی فرد مبتال
به آلزایمر را ایفا میکند  .فیلمنامه را پوراحمد و فرید مصطفوی نوشته
اند .پیش از س��اخت فیلم اخباری مبنی بر حض��ور فاطمه معتمدآریا
در این پروژه منعکس ش��د ،اما به دلیل همزمانی س��فر خارج از کشور
این بازیگر ،روی��ا نونهالی جایگزین او ش��د  .مجید مظفری نیز پس از
6سال با این فیلم به سینما باز میگردد .پوراحمد انگیزه ساخت این
فیلم را مطرح کردن بیماری آلزایمر ب��رای خانوادههایی میداند که
اعضای خانواده شان با چنین بیماری دست و پنجه نرم میکنند .رضا
کیانیان ،مجید مظفری ،رویا نونهالی و بهاره کیان افشار از بازیگران
«کفش هایم کو ؟» هستند.

تهیهکننده
«کفشهایم
کو؟»تاکید
کرددرخواست
برایاصالح
اینفیلمتنها
دودیالوگو
یکپالنبوده
وپوراحمد
مجموع
اصالحات
درخواست
شدهبرفیلمرا
اعمالکرده
است

بع��د از جنجاله��ای «مارمول��ک» س��ازندگان آن ،دو مس��یر متفاوت
در پی��ش گرفتن��د .کمال تبری��زی مثل همیش��ه چند فیلم پر حاش��یه
ساخت« .همیشه پای یک زن در میان است»« ،از رئیس جمهور پاداش
نگیرید»« ،خیابانهای آرام» و «طبقه حساس» که هر کدام با مشکالت
و جنجالهایی در زمان نمایش روبه رو ش��د .ام��ا منوچهر محمدی به
سراغ پروژههای کم حاشیه تری رفت و اغلب آثارش را با همکاری حوزه
هنری ساخت .همکاری مجدد کمال تبریزی با منوچهر محمدی ِ
مورد
کنجکاو برانگیز فیلم است.
دو نفری که تجربههای موفقی را پشت سر گذاشته اند 12 ،سال پس
از فیلم پر سروصدای «مارمولک» این بار در درامی مربوط به دهه ،50
همکاری کرده وسراغ یک فیلم سیاسی رفته اند .فیلم جدید تبریزی
که تا پیش از این«کوری» شناخته ش��ده بود به «امکان مینا» تغییر نام
داد .تبری��زی برای«امکان مینا» ته��ران دهه  60را بازس��ازی کرده و
لوکیش��نهای اصلی آن در میدان هفت تیر و تجریش تهران است  .با
توجه به این که فضای فیل��م به نوعی مربوط ب��ه حفاظت اطالعات در
اوایل انقالب اسالمی است صحنههای اکشن و تیراندازی زیادی در
این اثر وجود دارد  .در خالصه داستان فیلم که فیلمنام ه اش را فرهاد
توحیدی به نگارش در آورده ،آمده اس��ت«:تردید و ش��کهای بیهوده
زندگی مینا و مهران را به مس��یر تازهای میکش��اند که س��رانجام این
اتفاقات چیزی جز خیانت نیست و زندگی عاشقانه این زوج را به تباهی
س��وق میدهد  ».میالد کی مرام ،مینا س��اداتی ،ش��اهرخ فروتنیان،
بهرنگ علوی ،شایسته ایرانی و سیامک صفری بازیگران فیلم جدید
کمال تبریزی هستند.

رضا درمیشیان امسال با جدیدترین فیلمش «النتوری»برای رقابت در
بخشسودایسیمرغبهمیدانآمدهاست .ویسعیکرداینفیلمرادر
سکوتخبریپیشببردتاحواشیکمتریبرایشایجادشودوحتییک
عکسهمازفیلممنتشرنکرد.ایوبیرییسسازمانسینمایی،فروردین
ماه در پشت صحنه فیلم حضور یافت وبا عوامل این اثر دیدار و گفت وگو
کردو باعثشدخبرفیلمرسانهایشود.باوجوداینکهبیشاز80درصد
«النتوری»جلویدوربینرفتهبود،خرداد ماهخبرتوقففیلمبرداریآن
برتلکسخبرگزاریهاآمدومدیرتولید فیلمعلتایناقدامراهمکاری
نکردنبرخینهادهایدولتی برایصدورمجوزفیلمبرداریدربرخی
لوکیشنها دانست«.النتوری»درامیعاشقانهاستکه صراحتکالم
جوانی متولد ده��ه ۶۰را دارد اما اش��اره آن ب��ه یکی از اتفاق��ات ناگوار
اجتماعی آن را متمایز میکند.درمیشیان در«النتوری» به سراغ سوژه
ملتهبوجنجالبرانگیزاسیدپاشیرفتهاست.داستانفیلمدربارهپسر
جوانیازطبقهپایینجامعهاستکهعاشقدختریازطبقهمرفهمیشود
ورسیدنایندوبهنقطهجدایی،زمینهاسیدپاشیپسربهدختررافراهم
میکند .درمیشیان برای بیان این داستان ملتهب به س��راغ زوج باران
کوثریونویدمحمدزادهرفتهاستکهدر«عصبانینیستم» نیزهمبازی
بودند .به نظر میرسد «النتوری» درمیش��یان که در بخش« پانوراما»ی
جشنواره فیلم برلین 2016پذیرفته ش��ده یکی از فیلمهای پرحاشیه
ل،بهنازجعفریو نادر
جشنوارهامسالباشد.مریمپالیزبان،حسینپاکد 
حدیگربازیگران«النتوری»هستند.
فال 

سیانور

عاشقانهای پلیسی با طعم سیاست

بهروزشعیبیکهپیشازاینبافیلم«دهلیز»میهمانجشنوارهبودامسال
با فیلمی که حاشیههایی برای آن ایجاد ش��ده به «سودای سیمرغ»فجر
آمده است و بر اس��اس گمانهها و پیش بینیها به نظر میرسد"سیانور"
یکی از فیلمهای سیاسی جدی جشنواره امسال باشد  .قصه «سیانور» در
دهه 50میگذردومحوراصلیآنزندگیعاشقانهیکزوجاستکهدرآن
دوره زمانی به تصویر کشیده شده است .فیلم به مدیریت علیرضا برازنده
به صورت نگاتیو فیلم برداری میش��ودکه یکی از ویژگیهای "س��یانور"
به شمار میرود .در خالصه داس��تان فیلم چنین آمده است «:پایان یک
س��کوت طوالنی .امیر و هما پس از مدت��ی یکدیگر را مییابن��د در حالی
که یک انتخاب بیش��تر ندارند :س��یانور یا زندگی؛ آنها زندگی را انتخاب
میکنند» ...عواملتولید«سیانور» براینتاکیددارندکهآنراعاشقانهای

پلیس��ی معرفی کنند .اما فیل��م روایتی از س��الهای دهه  50اس��ت که
حوادث و آدمه��ای فیلم را ب��ا زندگی برخ��ی ش��خصیتهای انقالبی و
گروهکمنافقینگرهزدهاست.حامدکمیلیدریکیازنقشهای اصلی
فیلم قرار اس��ت بازیگر قصهای واقع��ی از تاریخ انقالب ش��ود که تاکنون
بازنمایی نشده است .گمانه زنی رسانهها حاکی از آن است که در فیلم به
زندگی یک شخصیت مهم سیاسی پرداخته شده و هنوز مشخص نیست
که این فرد کیس��ت و چه کس��ی نقش��ش را بازی میکند  .فیلمنامه این
فیلم را مسعود احمدیان نوشته است و تهیه کنندگی فیلم راسیدمحمود
رضوی برعهده دارد .مهدی هاش��می ،آتیال پس��یانی ،بابک حمیدیان،
فرزین صابونی ،رض��ا موالیی ،پدرام ش��ریفی ،فری��دون محرابی ،هانیه
توسلی ،بهنوش طباطبایی و حامد کمیلی بازیگران این فیلم هستند.
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
(نوبت اول )شهرداری شاندیز

باتوجهبهاینکهفضای
فیلم«امکانمینا»به
نوعیمربوطبهحفاظت
اطالعاتدراوایلانقالب
اسالمیاستصحنههای
اکشنوتیراندازیزیادی
درایناثروجوددارد

آگهی مزایده امالک مازاد بانک انصار

بانک انصار درنظر دارد امالک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح جدول ذیل به فروش برساند:
متقاضیان می توانند برای بازدید از ملک و دریافت اوراق شرایط شرکت در مزایده از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 15روز به نشانی بیرجند-خیابان مدرس-مدرس-13پالک-11ساختمان مدیریت شعب
استان خراسان جنوبی مراجعه ،یا با آقای غالمی به شماره تلفن  32211078تماس حاصل نمایند.
کلیه پیشنهادات به همراه یک فقره چک تضمینی به میزان  %5قیمت پایه خواهد بود.
پیشنهادات مبهم ،مشروط ،ارسال بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی مزایده و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط بوده و بانک در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
ضمنا هزینه های برگزاری مزایده ،چاپ آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده می باشد.
ردیف
1
2

پالک ثبتی
شرح
زمین  1398فرعی اصلی  1مفروز
تجاری و مجزی از باقیمانده38
( )633.2و
ملک
()665 ، 664
تجاری

قیمت پایه مبلغ(ریال)

عرصه

42.845.000.000

209

7.203.160.000

111

 /94442106ج

آدرس
توضیحات
اعیان
ملک دارای پروانه ساختمانی درسه طبقه(زیرزمین:انباری تجاری،همکف:یک دربند تجاری بیرجند-میدان ابوذر،ابتدای خیابان مدرس
جنب موسسه مالی و اعتباری آرمان
،اول:دفتر تجاری)ومتراژ649.95مترمربع وطول متردرحاشیه مدرس 16.70میباشد.
قاین-نبش چهارراه جانبازان
ملک دارای پایانکار ساختمانی ،در حال بهره برداری و دو نبش می باشد ،ساختمان تجاری
161.18
ساختمان باجه شهید چدانی -بانک انصار
و دارای طبقه همکف با زیربنای  111.18و نیم طبقه با زیربنای  50مترمربع می باشد.

 /94440690ل

موضوع :خدمات شهری شهر شاندیز (به استناد
مصوبه  1835مورخ 94.10.23شورای اسالمی
شهر شاندیز ) بابرآورد  8.500.000.000:ریال
شرایط مناقصه :
-1شرکتهای واجد صالحیت دارای رتبه بندی
حداقل  5تا  1توسط سازمان مدیریت و برنامه
ریزی میتوانند برای دریافت اسناد مناقصه و
ارزیابی کیفی به واحد امور شهر شهرداری به آدرس
شاندیزخ ارچنگ ساختمان شماره  2شهرداری
شاندیز مراجعه و اسناد را دریافت نمایند .
-2مبلغ تضمین شرکت درمناقصه:چهارصدو بیست
و پنج میلیون ریال می باشد که می بایستی به شماره
حساب  0204880528008نزدبانک ملی شعبه
شاندیز بنام سپرده شهرداری شاندیز و یا به صورت
ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شاندیز با اعتبار
حداقل  3ماهه تحویل گردد  .در صورت امتناع از
عقد قرارداد مبلغ سپرده برنده یا برندگان مناقصه به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 -3زمان و توزیع اسناد  10:روز از تاریخ انتشار
دومین آگهی
 -4زمان تسلیم پیشنهاد :تا ساعت 13مورخ
94.11.15
 -5زمان و تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه :ساعت
 14:30مورخ  94.11.17در محل شهرداری
-6هزینه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
-7سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در
اسناد مناقصه درج شده است .
 /94442280ش
حسین احمدی -سرپرست شهرداری شاندیز
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