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یکه تازی فهیم

در پیست آزادی

عزت ا ...ضرغ
امی :بهروز وثوقی
با
کویتیپور تماس
گرفت و از صفا و
مردا
نگی او تشکر کرد!

صفحه 14

نویسنده طناز سینما و تلویزیون ایران
جان به جان آفرین تسلیم کرد تا طنز تلخ
خود را برای همیشه اکران کند.
خشایار الوند متولد  1346رد
تهران ،نویسنده و کارگردان بود .وی
دانشآموخته کارگردانی بود و فعالیت
خود را با نویسندگی شروع کرد و با
همکاری مهران مدیری به اوج شهرت
رسید.
خشایار برادر کوچکتر کارگردان
سرشناس سیروس الوند میباشد،
خواهرزاده خشایار نیز ماهور الوند از
بازیگران نوظهور سینما است .پدرش
زندهیاد عیسی الوند ،فرهنگی و مدیر
مدرسه بود.
عالقه خشایار به فعالیت هنری بخاطر
برادر بزرگش سیروس که  17سال از
او بزرگتر بود شروع شد و با حمایت وی
دورههای نویسندگی و فیلمنامهنویسی

را گذراند.
بصورت جدی فعالیت خود در عرصه
هنر را از سال  1363وقتی  17ساله بود
به عنوان دستیار و برنامهریز شروع کرد و
این فعالیتها را سالها برای بدست آوردن
تجربه ادامه داد.
خشایار اولین باردر سال  1380وقتی 34
ساله بود فیلمنامه نویسی را با فیلم مزاحم
برای برادرش سیروس شروع کرد ،سپس
سال  1382دومین فیلمنامه را هم بنام
برگ برنده برای برادرش آماده کرد.
اولین بار در سال  82به تیم نویسندگان
مهران مدیری پیوست و سریال موفق
نقطه چین را نوشت ،سپس با شبهای
بربره ،باغ مظفر ،گنج مظفر ،و مرد هزار
چهره تجربههای موفقی با مدیری بدست
آورد.
شاید شاخصترین کارهای الوند قهوه تلخ
و سریال مسافران رامبد جواندر سال 88

بود ،اما او از سال  1390سریال پایتخت
را با دیگر نویسندهها نوشت تا موفقترین
سریال تاریخ ایران باشد.
از دیگر آثار موفق الوند میتوان به ویالی
من ،شوخی کردم ،تمام قسمتهای
پایتخت ،علیالبدل ،دیوار به دیوار،
سریال شبکه خانگی گلشیفته و… اشاره
کرد.
خشایار الوند سالهاست ازدواج کرده و
متأهل است.
او از جمله  140هنرمند مشهور ایرانی بود
کهدر  22خرداد  1392با امضای طوماری
ضمن قدردانی از کنارهگیری عارف به نفع
روحانی از این کاندیدا اعالم حمایت کرد.
او در  9اسفند  97در 51سالگی به علت
ایست قلبیدار فانی را وداع گفت.
در پی این واقعه عوامل پایتخت اعالم
کردند که ساخت «پایتخت ً »98
فعال
منتفی خواهد بود.

چهارشنبه در

دونهالکار

صفحهآخر

(ص)

فروشفوقال
عاده«آشغالهای
دوستداش
تنی»درسینماها

گفتگوبا
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آغاز به کار  NICUپس از سالها انتظار

نوزادان نیریزی

اعزام نمیشوند
حسین قانع :سرانجام پس از چندین سال انتظار و با تالش
مسئوالن بخش درمان شهرستان نیریز ،بخش مراقبتهای ویژه
نوزادان ( )NICUدر بیمارستان شهدای نیریز به بهرهبرداری
رسید ودر کمتر از  24ساعت  2نوزاددر آن بستری شدند.

گزارش هفته

عید با رنگ و بوی

گرانی

بنا بر اعالم رئیس بیمارستان شهدای نیریز ،سرانجام پس
از چندین ماه تالش شبانهروزی دکتر آلداود رئیس شبکه
بهداشت ودرمان شهرستان...،
ادامه در صفحه 5

حادثهدلخراش
در معادن کرومیت
آبادهطشک

ما که نه بودهایم و نهدیدهایم آن سالهای خیلیدور را ،اما آنطور
که بزرگترها میگویند عید هم عیدهای قدیم ...گردو بازی
پسران در کوچه ،عطر نان شیرین زنان در خانه ،اسکناسهای
تانخوردهی الی قرآن و دید و بازدیدهای تمامنشدنی...

یک نفر دیگر کشته شد

صفحه 7

صفحه 5

افتتاح فاز اول تولید نان محلی در نیریز

صفحه 4

اشتغال
برای  55نفر

خبر

با پیگیری دکتر مسعودی:

 200کارگر ساختمانی نیریز بیمه میشوند
دردیدار نماینده مجلس با رئیس سازمان
تأمین اجتماعی کشور وعده داده شد که
بیش از  200کارگر ساختمانی در نیریز
بیمه ساختمانی شوند.
دکتر مسعودی در دیدار با دکتر حسن

زدا که  ۸اسفندماه برگزار شد ضمن
ارائه گزارشی از وضعیت کارگران
ساختمانی حوزه انتخابیه خواستار
افزایش سهمیه بیمه کارگران
ساختمانی شد که رئیس این سازمان

دستور افزایش بیمه برای کارگران
ساختمانی نیریز را صادر کرد.
پیش از این نماینده مردم نیریز و
استهبان در نامهای آورده بود:
ادامه در صفحه3
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انتشار آگهی در فضای مجازی نیریزان فارس:

اینستاگرام
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