سکانس آخر
با هماهنگ
ی که انجام شده
است
نوروز  ۹۸برنام 
ههای
«دورهمی» و
«خندوانه» هر دو
روی آنتن میروند

شهر فرنگ

نیمنگاهی به سریال نهنگ آبی

پوالد ک
یمیایی از سینمای
ایران خداحافظ
ی کرد .او به دلیل
مهاجرت دیگ
ر امکان حضور در
سینمای ایران
را نخواهد داشت

درسهای اخالقی

حضرت فاطمه
هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحبامتیاز و مدیر مسئول :غالمرضا شعبانپور  /سردبیر :امین رجبی  -زیر نظر شورای نویسندگان

صفحه 8

صفحه 7

نشانی:فارس/نیریز/خطالقانی/مؤسسه فرهنگیهنریکوثرنور/طبقهسوم
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کارتون

جوان در وا
کنش به رضایت
مسعود فرا
ستی از فیلم «طال» :
️«شوخی م 
ی
کنی! شاید مریض
شده! مگه ام
کان داره؟! شاید
گرمی و سرد
ی با هم خورده و
سرحال نبوده!
فراست
ی عوض شده؟»
نرگ
سآبیار،کارگردان
«شبیک
هماهکاملشد»:
فیلممرابرایرنج
مردمسیستانو
بلوچستانساختم
امبد جوا
ن از پایان برنامه
«خندوان
ه» خبر داد و گفت:
ای
شاال بعد از عید د
یگه در خدمتتون
نخواهیم بود

نهنگ آبی عنوان مجموعه نمایش
خانگی به کارگردانی فریدون جیرانی،
نویسندگی بهرام توکلی و تهیه کنندگی
سعید ملکان محصول سال  ۱۳۹۷است.
این مجموعه به سبک اجتماعی-
معمایی ،در فضایی ماجراجویانه به زبان
فارسی و محصول ایران است.
پخش این سریال از  ۹بهمنماه ۱۳۹۷
آغاز شده است و در  ۳۰قسمت پخش
خواهد شد.
عالوه بر سعید ملکان ،شرکتهای «هنر
اول» و «فیلیمو» نیز از سرمایهگذاران
این مجموعه هستند.
خالصه داستان
آرمین (ساعد سهیلی) جوانی  ۲۵ساله
و دانشجوی تیزهوش کامپیوتر؛ توان
برقراری ارتباط با آدمها را ندارد و بیشتر
وقت خود را با سایت کتابخوانیاش که
خودش ساخته میگذراند.
پدرش (مجید مظفری) مبتال به بیماری
«ام اس» شده و از مادرش (پریوش

0917 800 1808
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تیترهای هفته

neyrizanfars
طراح :سیدیاسین حسینی

هانادخترمهرا
نغفوریاندریکی
ازبیمارستانهای
تهرانبهدنیاآمد

نظریه) جدا شدهاست.
او در سایت کتابخوانی با ژاله (ماهور
الوند) دختری که فهرست کتابهای
مورد عالقهاش بسیار شبیه به آرمین
است ،آشنا و عالقهمند میشود .ژاله او را
که مشکل مالی دارد ،برای کار به شرکت
ساختمانیای معرفی میکند که خودش
در آنجا به عنوان گرافیست کار میکند.
آرمین در شرکت با بهمن (حسین یاری)
رئیس شعبه ،آناهیتا (لیال حاتمی)
نامزد بهمن ،هاله (آزاده صمدی) منشی
شرکت ،نادر (حمیدرضا آذرنگ) رئیس
هیئت مدیره شرکت مادر ،و مروارید
(ویشکا آسایش) همسر نادر و یکی از
اعضای هیئت مدیره شرکت مادر آشنا
میشود.
آرمین در این شرکت به عنوان مسئول
امنیت شبکه استخدام میشود و این
شروع ماجراهای زندگی تازه او است.
تاکنون دو قسمت از این سریال منتشر
شده که «اعتراف» و «شریک جرم» نام
دارد.

جشنواره انقالب
روستایی و عشایری
در دهستان ریزاب
صفحه 3

درخشش مدارس
فوتبال نی ریز در فارس
صفحه 11

سینما دیالوگ

نوستالژی

دستگیری3سارق
با33سرقت
صفحه 5

فرار از آلکاتراز

(س)

سردار شهید

برای امروز

چاپ :چاپخانه عصر مردم  /شمارگان 20 :هزار نسخه

حواشی تولید و پخش
علی احمدزاده کارگردان فیلم مادر قلب
اتمی ،پس از یک سال از اکران آن ،نسبت
به کپی کردن گریم یکی از شخصیتهای
این سریال از شخصیت اصلی فیلمش به
سازندگان سریال پخش خانگی «نهنگ
آبی» واکنش نشان داده و تصویر منتشر
شده از گریم لیال حاتمی در این سریال را
به چالش کشیده.
او در مطلبی با کنار یکدیگر قرار دادن
تصویر حاتمیدر این سریال با چهره ترانه
علیدوستی در فیلم خودش ،طراح گریم
«نهنگ آبی» را متهم به دزدی شخصیت
کرده است .سعید ملکان که در فیلم
احمدزاده طراح گریم بوده ،گویا از کاله
گیس و گریم مشابهی برای لیال حاتمی
در این سریال هم استفاده کردهاست.
باید منتظر سهشنبههای هر هفته نشست
تا اپیزودهای این سریال کامل شود و
بتوان آن را مورد نقد قرار داد اما آنچه که
مشخص است بخش نخست در جذب
مخاطب چندان موفق نبود.

همسر و دختر

غالمحسین آفتابی

تلفن( :دفتر) (/ 07153830903دورنگار)(/07153830901پیغامگیر)( / 07153830900پیامک)(/10009170001393همراه)09178001808

حمید عسگری
در جریان اجرای
کنسرت خود میک
روفن خوانندگی
را در اختیار یکی ا
ز نوازندگانخانم
قرار داد که
همین امر موجب
تعلی
ق گروه آنها شد

گفتگو با مادر ،

ده سال پیش من تو یه رستوران بودم تو
آالباما.
دو نفر اومدن سر به سرم گذاشتن ،این اولین
اشتباهشون بود.
چاقو کشیدن ،این دومین اشتباهشون بود.
چاقوکشی بلد نبودن؛ این آخرین اشتباهشون
بود.

چقدر داستان شب برامون
جذاب بود...

واژگونی در تهران،
دردسر در نی ریز
صفحه 2

ینریزانفارسچونعصرینریززبانمردماست
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افتتاح بزرگ ترین کارگاه
تولید چاقو در نیریز
 /معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس:

چاقوی نی ریز یک برند خاص و معروف در سطح کشور است
بیتا فسایی ،نیریزان فارس:
کارگاه صنایعدستی(چاقوسازی) عطاپور با حضور معاون کل
صنایع دستی و گردشگری استان فارس ،فرماندار و جمعی از
مسئوالن یکشنبه  ۱۴بهمن افتتاح شد.
این کارگاه بزرگترین کارگاه چاقوسازی استان فارس در
شهرستان نیریز است که در حال حاضر  11نفر به صورت

گفتگوی هفته

مستقیم و غیر مستقیمدر آن مشغول به کارند.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان فارس در بازدید از
این کارگاه گفت :شهر نیریز یکی از قطبها و کانونهای مهم
صنعت چاقوسازیدر کشور محسوب میشود.
چاقوی نی ریز یک برند خاص و معروفدر سطح کشور است...
ادامه در صفحه 4

آغاز آسفالت
 40هزار متر مربع
در محله نواب صفوی

شوهرم ،خواهرم
را دوست داشت!

//

یکی از روزهای بارانی و شلوغ دادگستری است .دختر روی
یکی از صندلیها نشسته که برای مصاحبهدعوتش میکنم.
ظاهری ساده دارد و آرایشی کمرنگ .بیدرنگ قبول میکند و
شروع میکند به حرفزدن...

برای شهرستان نیریز

صفحه 8

صفحات  3و 4

بهمن بارانی

خبر

دوربین مخفی دردسرساز در نیریز

چند فرد که اقدام به ساخت یک برنامه
دوربین مخفی طنز ولی ترسناکدر یکی
از مراکز درمانی کرده بودند ،پایشان به
مراجع قضایی کشیده شد.
به گفته یک منبع آگاه ،چند نفر از
کارکنان یکی از مراکز درمانی شهرستان
نیریز اقدام به ساخت یک کلیپ دوربین
مخفی خندهدار ولی ترسناک میکنند.

آنها برنامهای میچینند و انتظار
میکشند تا این که جوانی  20ساله به
آن مرکز مراجعه میکند .سناریو چیده
میشود و طی آن ظاهراً یک بیمار بر روی
تخت قراردارد و سرم و وسایلدرمانی نیز
همراه اوست .یکی از اعضای تیم سازنده
دوربین مخفی در لباس پرستار به این
جوان میگوید برای چند دقیقه کوتاه

کمک الزم دارد تا این بیمار را تا مسافتی
در این مرکزدرمانی همراهی کند.
طبق سناریو از پیش نوشته شده ،پرستار
محل را ترک کرده و قبل از رفتن به جوان
میگوید این بیمار زندانی است و باید
مواظب و مراقب او باشد تا هنگام سرم
درمانی ودریافت خدمات فرار نکند.
ادامه در صفحه 5
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