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قفهای چند ماهه
به واسطه تولد ف
رزندش خبر داد
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 ۳پر بینندهترین
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واقع ًاتوبیختو
نکردنکهچرابه
ح
سینیبایگفتیدپ
ریدریایی؟یعنی
تویاینمملکتد
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همنمی
شهشوخیکرد؟

رضاخوشنویسزهاردستان
جمشید مشایخی کمالالملک سینمای ایران
و رضا خوشنویس هزار دستان ،شنبه هفته
گذشته  17فروردین به خاک سپرده شد.
او متولد  ۶آذر  ۱۳۱۳تهران و برگزیده
ششمین دوره همایش چهرههای ماندگار
و دارای نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود و
یکی از تماشاخانههای تئاتر خاوران تهران به
نام اوست.
همسرش گیتی رئوفی و فرزندانش نادر ،نغمه
و سام هستند.

بازیگریدارد.
او در سال  ،۱۳۶۳بابت بازی در دو فیلم
«گلهای داوودی» و «کمالالملک» ،برنده
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد
جشنواره فیلم فجر شد.
مشایخی در سال  ۹۳به عنوان سفیر سالمت
چشم و بینایی و در سال  ۹۴به عنوان سفیر
سالمت از سوی وزارت بهداشت و دانشکده
علوم پزشکی دانشگاه تهران معرفی و به وی
تندیس سالمت اهدا شد.

سرگذشت
جمشید مشایخی دارای تحصیالت ناتمام در
رشته تئاتر است .وی سال  ۱۳۳۶به استخدام
اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد و
به عنوان بازیگر کار خود را در برنامه نمایشی
کانال سوم غیردولتی آغاز کرد .اولین فعالیت
هنری وی بازی در تلهتئاتر «بعد از سی سال»
به کارگردانی علی نصیریان در سال ۱۳۳۹
بود و با ایفای نقش در فیلم کوتاه «جلد مار»
هژیر داریوش به همراه فخری خوروش جلوی
دوربین رفت.
او حتی به خاطر بازی سینماییاش برای مدتی
از کار تئاتر اخراج شد .بازی جمشید مشایخی
در نقش انسانهای بیرحم و همچنین
نقشهای تاریخی همچون «شازده احتجاب»،
«کمال الملک» و «رضا تفنگچی/خوشنویس»
در سریال «هزار دستان» نشان توانایی او در

مرگ
او پس از تحمل یک دوره بیماری در ۱۳
فروردین  ۱۳۹۸در سن  ۸۴سالگی در
بیمارستان عرفاندرگذشت.
در ساعت  ۲۱:۰۰روز  ۱۳فروردین ۱۳۹۸
صفحه اینستاگرام جمشید مشایخی که
توسط فرزندانش اداره میشود ،در پیامی
کوتاه نوشت« :پدر ما ساعت  ۹شب امشب
۱۳فروردین  ۱۳۹۸در نهایت آرامش به سفر
ابدی رفت ...نادر ،نغمه و سام مشایخی».
حاشیهها
عذرخواهی از لیونل مسی :او بعد از حمله
کاربران اینترنتی ایران به لیونل مسی روی
خط برنامه  ۹۰آمد و ضمن عذرخواهی از
«لیونل مسی» در مورد رفتار زشت برخی افراد
کهدر فضای مجازی به این بازیکن بیاحترامی

کرده بودند ،گفت :کسانی که این عمل زشت را
انجامدادند ،ایرانی نیستند.
درگیری با رضا عطاران :رضا عطاراندر نشست
فیلم سینمایی طبقه هساث در جشنواره فیلم
فجر عنوان کرده بود« :من برای خنداندن مردم
حاضرم شلوارم را نیز پایین بکشم».
جمشید مشایخی در واکنش به این اظهار نظر
عطاران گفت« :آقای عطاران شما میتوانستید
برای خنداندن مردم بگوید؛ از باالی یکدرخت
تبریزی به پایین میپرم نه آنکه آن حرف زشت
را که من از گفتن آن خجالت میکشم به زبان
بیاورید؛ آنوقت ما به خاطر این بیاخالقیها به
او جایزه هم میدهیم».
رضا عطاران در مصاحبهای که با احسان
علیخانی در ویژه برنامه نوروزی شبکه سوم
داشت ،نسبت به ماجرای صحبتهایش
در نشست خبری طبقه هساث که موجب
جنجالهایی شده بود آن را یک سوءتفاهم
قلمداد کرد.
اعتقاد به خودکشی تختی :در سال ۱۳۹۷
جمشید مشایخی مدعی شد :غالمرضا تختی
خودکشی کرد و دلیل خودکشی تختی،
همسرش و اطرافیانش بودند.
مشایخی پس از ایفای نقش در  99فیلم
سینمایی و  65سریال تلویزیونی و پس از اینکه
بارها و بارها خبر فوتش تکذیب شد که موجبات
ناراحتی خانوادهاش را فراهم آورده بود در
نهایت به سفر ابدی عروج کرد.
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کشف  40هزار ساله

سابقه سکونت در پشتکوه نیریز
عابد نعمتی ،نیریزان فارس :در فصل
دوم بررسیهای باستانشناسی
شهرستان نیریز ،تاکنون بیش از 100
اثردر بخش پشتکوه ودهستان هرگان
شناسایی شده است.
این بررسیها از  25اسفندماه 1397
در دهستان هرگان بخش مرکزی،
و همچنین شهر مشکان و دهستان
دهچاه در بخش پشتکوه شهرستان
نیریز توسط تیمی به سرپرستی دکتر

حسن مرادی آغاز شده و همچنان
ادامه دارد.
مرادی که فصل نخست مطالعات خود
را در منطقه رستاق و بخش مرکزی
انجام داده است ،در گفتگو با ما گفت:
«در این پژوهش میدانی ،بیش از 100
اثر قابل توجه از  40هزار سال پیش تا
دوران متأخر اسالمی شناسایی شده
است .این آثار شامل تپه و محوطهها،
معادن قدیمی ،قناتها ،حمامها،

گفتگوی هفته
پدر شهید حسن شمسی:

امانت خدا را پس دادم
صفحه 7

آسیابها ،برکهها (آبانبار) ،قلعهها،
قبرستانهای قدیمی و غیره است که از
نظر مطالعات باستانشناسی و میراث
فرهنگی اطالعات مهمی محسوب
میشوند».
وی افزود« :آثار و شواهد مربوط به
حضور  40هزار ساله انسان در منطقه
پشتکوه شناسایی شده که در مناطق
مختلف این بخش زندگی میکردهاند.
ادامه در صفحه 3

کمک  120میلیون تومانی
نیکوکاران نیریزی به
بیمارستان شهدا
صفحه 5

تولید  7هزار و  500تن گوشت
مرغ و طیور در نیریز
صفحه 15

 163هزار بازدید نوروزی از نیریز
صفحه 3

هشدار دادستان !

 /مسیر آبشار تارم نیریز  /عکس :بیتا فسایی /فروردین 1398

هجوم تخریبگران طبیعت به بهرامگور
حسین قانع ،نیریزان فارس :دادستان نیریز در اطالعیهای
هشداری اعالم کرد :با تخریبگران و برهمزنندگان اکوسیستم
منطقه حفاظتشده بهرامگور به شدت برخورد خواهد شد.
همگام با نو شدن طبیعت ،مشاهده میشود که تعدادی از افراد
محلی ،گردشگران ،شکارچیان و ...وارد منطقه حفاظتشده
بهرامگور و پارک ملی قطرویه شده و با برداشت غیرمجاز
گونههای دارویی و غذایی مانند انغوزه ،دمبل و ...و نیز با هدف
گردشگریدر این منطقه حفاظتشده ،اقدام به تخریب طبیعت

و اکوسیستم آن میکنند .همچنین با توجه به فصل زایش
حیوانات و گونههای ارزشمند این پارک ملی در بهار و نیاز به
محیط امن و آرام برای حیوانات ،به دستور دادستان نیریز و
برای جلوگیری از تخریبها و تأمین امنیت گونههای جانوری
و گیاهی ،نیروی انتظامی ،سپاه و بسیج شهرستان به کمک
مأموران یگان حفاظت این منطقه شتافته و با متخلفان برخورد
میکنند.
ادامهدر صفحه 5
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شرکت سیمان خاکستری نیریز

ردیف

نام

نام
خانوادگی

کدملی

ردیف

نام

1

محسن

شاهسونی

2559625881

نام
خانوادگی

کدملی

2

مجتبی

زارعی نیریزی

2550048741

23

امیر

صادقی

2550011961

3

میالد

شاهسونی

2550051998

بهنام

جلویز

2529947708

4

فرهاد

سعیدیان

2550002407

سیدعلی

جسمانی

2559889595

5

سیدمحمدصادق

میرزاده

2300847434

محمدصالح

مسعودی نیا

2550145151

6

رسول

عاشوری

2559969841

محمدعلی

عادلیان

2559615843

7

رحیم

کاوه

2559852888

محمدعلی

امینخواه

2550025873

8

سید احمد

جاللی

2559602520

مهران

نوروزی

2559911914

9

محمدامین

نارنگی

2550060751
(ذخیره)

احسان

بیگی

2550063521

زینب

شکری

2559907933

10

مجید

طاطی

2559630141

رخساره

نصیرپور

2559870053

12

کمال

عابدی

2491395568

سیدامین

حسینی

2295625157

سیدمحمد

جسمانی

2559623811

فرزاد

محمدحسینی

2550136381

فاضل

بهمنی

2491685280

سمیه

اسماعیلی

2550112474

عقیل

معروف

2559612372

بهنام

کاظمی

2550021320

حسین

قنبریمزیدی

2559661357

حجتاله

دمیری

5439942459

فهیمه

هاشمی

2550019911

حجت

برهانی

2559756528

محمد

آهار

3071834209

ابراهیم

عزیزی

2559835703

زهرا

سلیمانی

2559635143

طیبه

دمیری

2550043812

ثریا

مزیدیمرادی

2550086368

زهرا

صبور

2559746204

مریم

شجاعپور

2559615193

سجاد

قرایت

2520006072

علی

مرادی

2559835371

محمدباقر

رضایی

2559155966

مهدی

اردشیری

4723443495

داوود

عسکرزاده

2550041879
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افراد ذینفع جهت تشکیل پرونده میتوانند از تاریخهای
مشخص شده به دفتر شرکت سیمان خاکستری نیریز
واقع در خیابان فجر شخص ًا مراجعه نمایند.
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