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سکانس آخر

آوای دلنشین

خوانندههای دهه  ،۷۰دقیقا ًکجایید؟
روزنامه خراسان

«خانه امن» پربینندهترین سریال
تلویزیون شد
پویانمایی «گرگم و گله میبرم»
امیرهوشنگ معیندر فهرست نهایی
انیمیشن اسکار  ۲۰۲۱قرار گرفت
احسان علیخانی آخرین مهمان فصل
چهارم «دورهمی»؛ فیلمبرداری فصل
پنجم هم آغاز شده است
محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ
در تازهترین فعالیتهای هنریش کتاب
شعری به نام «این عشق هیوالیی» را
منتشر میکند
نشریه ورایتیدر جدیدترین پیشبینی
خود از بهترین فیلم اسکار ،۲۰۲۱
«سرزمین آوارها» کلوئی ژائو را همچنان
به عنوان بخت نخست معرفی کرد
فیلمبرداری «قهرمان»نهمین
ساخته اصغر فرهادی  29آذر ماه طبق
برنامهریزی انجام شده به پایان رسید
سریال «ملکه گدایان» ،بهصورت
اختصاصی ،از فیلیمو پخش خواهد شد
عوامل سریال خوب بد جلف رادیواکتیو،
برای ادامه تصویربرداری وارد شهر قشم
شدند
روایت جمشید هاشمپور ازدالیل
ممنوعالکاریاشدردهه شصت :گفتند
خیلی مطرح شده است!
واکنش مخاطبان به سرانجام شخصیت
اصلی «آقازاده» :نیما نباید کشته میشد
فیلم کمدی «آقای سانسور» با بازی
محمدرضا فروتن و بهرام افشاری اکران
میشود

هنرمندان محبوب  ۲دهه قبل ،مانند افتخاری،
اصفهانی ،خشایار اعتمادی ،قاسم افشار و
عبدالحسین مختاباد امروز به چه کاری مشغول
هستند؟
«موجدوم موسیقی پاپدردهه  ۷۰رقم خورد.در این
دهه ،خوانندههای جوانی کهدر حوزه موسیقی پاپ و
کالسیک کار میکردند ،به چهرههای شناختهشده و
پرطرفدار تبدیل شدند .برخی آهنگهایشان با توجه
به ابزار انتشار محدود ،نسبت به زمان حاضر ،بهسرعت
در جامعه «هیت» میشد.
این خوانندهها ،آلبومهای موفقی را هم منتشر کردند
که ماندگار شدند اما چند سالی است که کمتر نام
این خوانندهها و اخبار آثارشان را میشنویم .برخی
از این خوانندهها از دنیا رفتند .برخی از آنها از دنیای
موسیقی خداحافظی کردند ،بعضی دیگر از مافیای
موسیقی و کنار گذاشتهشدن گفتند.
عبدالحسینمختاباد،تجربههایتازه
جنگ تازه تمام شده بود .به قول مختاباد مردم به
فضای شادتری در موسیقی نیاز داشتند و این گونه
بود که آلبوم «تمنای وصال» با صدای او منتشر شد.
این آلبوم که اشعار آن از آثار شاعران کالسیک ایرانی
مانند سعدی ،باباطاهر و موالنا انتخاب شده بود ،یکی
از موفقترین آلبومهای ابتدایدهه هفتاد است .حال
چند سال از فعالیت جدی خواننده تصنیف معروف
«شبانگاهان» ،بعد از سالها فعالیت و آموزش در
حوزه موسیقی میگذرد.
بهتازگی آلبوم جدیدی از او منتشر نشده است و او
رنجیدهخاطر از وضعیت فعلی گالیه میکند.
فعالیتهای او در چند سال اخیر ،محدود به انتشار
تکآهنگ بوده است .البته در سال  ۹۲به عنوان
نماینده مردم در شورای شهر تهران نیز انتخاب
شد .وی اخیرًا برنده یک جایزه بینالمللی در زمینه
موسیقی شده است.
مانیرهنما،مسافرپرحاشیه
شروع فعالیت رسمی مانی رهنما همزمان با
آشناییاش با زندهیاد بابک بیات ،آهنگساز فقید
برجسته شکل گرفت .این آشنایی تداوم یافت
و باعث انتشار دو آلبوم «مرسدس» در سال  ۷۶و

«فصل پرواز» با قطعه به یادماندنی «پرنده» ،در
سال  ۷۸شد .رهنما در سال  ۷۷در اولین جشنواره
موسیقی پاپ ،عنوان بهترین خواننده را به دست
آورد .او فعالیتش را در موسیقی تا به امروز ادامه داد
و آلبوم «با خودم میرقصم» را در سال  ۹۷منتشر
کرد.
وی سه سال پیش ،با صبا راد مجری برنامه «به خانه
برمیگردیم» ازدواج کرد که فعالیتهای او را در حوزه
ت تأثیر قرارداد .او چندماه پیش به همراه
موسیقی تح 
همسرش به ترکیه سفر کرد و گفت میخواهد در
ت خود را ادامه دهد و ادعا میکند که
این کشور فعالی 
مهاجرت نکرده است.
خشایاراعتمادی،وداعتلخ
برخی خوانندهها در دهه هفتاد ،راه را برای موسیقی
پاپ در کشور باز کردند .خشایار اعتمادی یکی از
همین خوانندههاست .این خواننده  ۴۹ساله از پانزده
سالگی فعالیت خود را در موسیقی آغاز کرد .اولین
ی اعتمادی ،در سال  ۷۴کلید خورد .او
فعالیت رسم 
در یک نشست خبری درباره مشکالت ارائه موسیقی
پاپ در آن ده ه گفته است« :اواخر سال  ۷۲به مرکز
موسیقی و سرود صداوسیما رفتم و نمونه کار ارائه
دادم که چون صدایم شبیه یکی از خوانندگان
لسآنجلسی بود اجازه کار به من ندادند».
او معتقد است خوانندههای همنسل او ،بدون حمایت
در موسیقی جریانساز شدند اما مورد بیتوجهی قرار
گرفتند .خشایار اعتمادی سال گذشته با ناراحتی
و بیان صحبتهایی درباره مافیا در موسیقی ،از
خوانندگی خداحافظی کرد.
محمداصفهانی،بازماندهدوستداشتنی

تیتراژ سریال «فاخته»در سال  ،۷۳اولین تجربه کار 
ی
محمد اصفهانی محسوب میشود .اواخر دهه هفتاد
را میتوان یکی از درخشانترین دورههای کاری
اصفهانی دانست؛ به طوری که گفته میشود حدود
ک میلیون و  ۵۰۰هزار کاست و صد هزار نسخه
ی 
 CDآلبوم «حسرت» او که در سال  ۷۷منتشر شد،
به فروش رفت .این آلبوم جزو چند آلبوم پرفروش آن
دوره بوده است.
فعالیت اصفهانی نسبت به سالهایی که در آن
درخشید ،کمتر شده ،اما هنوز بر خالف برخی از
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سفید ،سیاه ،خاکستری
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علیرضا جمشیدی

پا بهپای

در ستاد تحول

والیبال

از  17سالگی

قضایی کشور
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تیتر نیریزان
که پس از  5سال
جنجالی شد

همدورهایهای خودش ،مشغول فعالیت است .او بعد
از آلبوم «شکوه» که در سال  ۹۳منتشر شد ،آلبوم
جدیدی ارائه نداد و فعالیتهایش بیشتر معطوف به
انتشار تکآهنگ و تیتراژهای تلویزیونی و سینمایی
شده است.

قاسمافشار،خانه ِ
نشینزودهنگام

ی است که اغلب صدایش
قاسم افشار جزو خوانندههای 
با خوانندههای آنور آبی مقایسه میشود! هرچند
خودش مخالف این مقایسه است .شروع فعالیت او
در موسیقی به میانه دهه هفتاد برمیگردد .او یکی
از اولین خوانندههای پاپ بعد از انقالب است« .وقف
پرندهها» با مطلع «آی آدمای مهربون واجبه که کمک
کنیم» یکی از ماندگارترین آثار موسیقی کشور
محسوب میشود.
۱۶سال است که افشار آلبومی منتشر نکرده و
تقریبًا خانهنشین شده است .او طی این سالها ،از
صداوسیما هم گالیههایی داشته و در این باره گفته
است« :متأسفانه نمیدانم ماجرا به چه شکلی است که
مدیریتهای مختلفدر سازمان صداوسیما بهویژهدر
حوزه موسیقی به ما وفا نکردهاند ،همین نوع دیدگاه
هم موجب شده که من حضور کم رنگیدر صداوسیما
داشته باشم».

یک گزارش پر از اشتباه علیه «شب های مافیا»

فعالیت علیرضا افتخاری در موسیقی از دهه  ۶۰آغاز
شد اما اودردهه  ۷۰به اوج رسید .آلبومهای افتخاری
جزو پرفروشترین آلبومهای سال قرار میگرفت و از
او ،به عنوان پرفروشترین خواننده بعد از انقالب یاد
میشد .به طور مثال ،میگفتند که آلبوم «نیلوفرانه»
که جزو ماندگارترین آثار او نیز است ،در زمان انتشار
حدود سهمیلیون نسخه فروش داشت .همچنین ،او
حضور موفقی رادر برنامه تلویزیونی «با کاروان شعر و
موسیقی» و «ضیافت» تجربه کرد.
«پادشاه فصلها» ،عنوان آخرین آلبوم اوست که
شش سال پیش منتشر شد.
ماجرای دیدهبوسی او با محمود احمدینژاد به
عنوان رئیسجمهور وقت در سال  ،۸۹در مراسم روز
خبرنگار ،برای این خواننده درجهیک حاشیههای
زیادی درست کرد و باعث شد او کمکم به انزوا کشیده
شود».

هفت صبح
بخش خبری ساعت  ۲۰:۳۰شبکهدودر اعتراض به انتشار مسابقه «شبهای مافیا» ،گزارشی منفی علیه این
مسابقه روی آنتن فرستاد .اما انتقادهای این بخش خبری از این تاک شو به مواردی بود که همگی در تلویزیون
دیده میشود.
 ۲۰:۳۰اخیرًا موضعی تند و عجیب نسبت به مسابقه «شبهای مافیا» گرفته و بخشهایی از این مسابقه که به
حضور بازیگران خانم اختصاصداشت ،روی آنتن رفت.
گزارشگر نسبت به کپی برداری از مسابقههای خارجی ،تیپ و چهره خارج از عرف خانمها ،تالش این مسابقه
برای تغییر ذائقه مخاطبان ودست گذاشتن روی مسابقه بهدلیل کم فروشی قصهها و ...صحبت به میان آورد.
این در حالی است که اولین بار شبکه سالمت مسابقه «شهروند و مافيا» را روی آنتن برد و سایر مسابقههای
تلویزیونی هم ،کپی نمونههای خارجی هستند .ضمن اینکه پوشش خانم ها در این مسابقه عم ًال تفاوتی با
سریال های تلویزیونی ندارد.
در بخش دیگر به این نکته اشاره شده که ساخت این مسابقهها در شبکه نمایش خانگی ،دستاویزی برای
جبران ضعف فیلمسازی و کم فروشی قصهها شده .ضعف تولید فیلم و کم فروشی قصهها چه ارتباطی با مسابقه
دارد .سریالها و مسابقهها هر کدام مسیر خودشان را دنبال می کنند و مخاطبان خاص خودشان را دارند .مگر
وقتی تلویزیون سریال میسازددیگر سراغ ساخت مسابقه یا تاک شو نمیرود؟ یا مگر تلویزیون برای جبران
ضعف سریال های مسابقه میسازد؟

علیرضاافتخاری،قربانیخوشصدا
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طلوع خورشید در باغ پسته پس از باران
بخش قطرویه روستای قطاربنه /عکاس :علی حسینی
موضوعات و تصاویر خبری خود را به شماره  09177315146ارسال کنید.

نقد نوشت

بعضی همشهریان با انتشار عکسیدر فضای مجازی عنوان کردند که
هفتهنامه نیریزان فارس از  ۵سال پیش بیماری کرونا را پیشبینی
کرده بود.
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رد پای مازوت در نیریز
 /مسئوالن :جای نگرانی نیست

محمد جاللی ،نیریزان فارس:

این روزها بحث مازوت(نفت کوره) در کشور به بحث
داغ رسانهای تبدیل شده است اما گویا هنوز این
سوخت کثیف پایش به نیریز به شکلی گسترده باز
نشده است.
استفاده از سوخت مازاددر حال حاضر و بهدلیل آنچه
که مسئوالن حاصل کمبود انرژی از جمله گاز و برق
میدانند سبب شده تا در ابتدا کارخانههای سیمان
مجبور به استفاده از مازوت شوند؛ البته آن هم نه به
عنوان سوخت اصلی بلکه به عنوان سوخت جایگزین
ودر مواقع بحرانی.
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حوادث

وضعیت اینترنت
روستاهای نیریز:

تلف شدن  115گوسفند در  20روز

هرگان
بیاینترنت؛
چاه علی  50متر
آن طرفتر!

خسارت  500میلیونی به یک دامدار
//

سقوط از میله بارفیکس
و ضربه مغزی

2

روزنومه خونی ُقلمراد

4

ورزشی

یارانه تخممرغی،
ل ُنگ به جای لباس
و خبرهای دیگر

7

مرهم  410میلیونی بر زخمهای

کهن مسجد نیریز

2

 /نمایداخلی مسجد جامع کبیر /پاییز  /1399عکس:امیر صادقیان

راهاندازی دومین خانه دارت
فارس در نیریز
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نشانی پیج جدید نی ریزان فارس در
اینستاگرام@ neyrizan.fars :
با توجه به هک شدن پیج قبلی نیریزان
فارس خواهشمندیم شما هم ضمن
فالو(دنبال) کردن پیج تا جای ممکن این
نشانی را در گروهها و صفحات خودتان
مختلف نشر دهید...
پشت گرم به یاری شما همراهان
همیشگی هستیم

