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صفحه 7

فریبا جاودان:

شاعر کم حرف می زند 
اما بسیار می گوید

1401    سالی سنگین 
و خسته کننده
غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

خدمت  را  نو  سال  فرارسیدن  پیشاپیش 
تبریک عرض می کنم. سالی  خوانندگان عزیز 
می گذاریم  سر  پشت  را  روزهایش  آخرین  که 
سالی بس سنگین و خسته کننده بود؛ به ویژه  بار 
سنگین و روز افزون گرانی و تورم نفس گیر کارد را 
به استخوان رساند...                         ادامه در صفحه 3

استخدام در شرکت 
ملی نفت ایران

سهم ناچیز 
نی ریز، استهبان و بختگان 

در استخدام 
آموزش و پرورش

آخرین خبرهااز 
مسمومیت 
دانش آموزان 

نی ریز

والیبایست های نی ریز 
در بین 8 تیم برتر فارس

سرمقاله خبرها
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ین ریزان فارس  زبان مردم است

سبد پر خرج خانوار، سین هشتم سفره مردم

آزادی 15 زندانی در نیمه شعبان

شـدشـدفاطمیشهـرشهـرنی ریـزنی ریـز
4

گزارش مردمیگزارش مردمی
3 عکس: سعیده صحراگرد

نی ریزنی ریز  
در آستانه نوروزدر آستانه نوروز

همراه با همین شماره

تقویم
نوروزی 
هدیه نی ریزان فارس

نیتاک

زندگینامه زنده یاد 
ابراهیم پور در نی تاک 29

3

این آخرین شماره 

نی ریزان فارس
در سال 1401 است و شماره بعدی
20 فروردین 1402 

منتشر خواهد شد.
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نوروز امسال بسیار متفاوت تر از سالهای گذشته 
تلویزیونی  برنامه های  به  نمی توان  و  است 

دلخوش کرد.
از ممنوع الفعالیت  شدن کسانی که نوروز را 
رنگی می کردند مثل رضا رشیدپور، احسان 
علیخانی، مهران مدیری و... تا سریالهایی که 
به گفته روزنامه فرهیختگان مخاطبانش به 

کمترین میزان در 10 سال اخیر رسیده است!
در بخش فیلم های نوروزی هم وضعیت چندان 
مناسب نیست و معاون سیما از پخش 30 فیلم 
سال 2020 تحت عنوان فیلم های جدید ایام 
نوروز صحبت به میان آورده است! فیلم هایی 

مربوط به 3 سال پیش...
درسال گذشته فیلم های ایرانی قابل احترامی 
در سینما پخش شد و در ادامه به شبکه های 
این  دیدن  ما  پیشنهاد  آمد  خانگی  نمایش 

فیلم ها در ایام تعطیالت می باشد:

علفزار
ژانر: جنایی، درام

کارگردان: کاظم دانشی
بهرامی،  سارا  جمشیدی،  پژمان  ستارگان: 
زمین  مهدی  پروانه،  ترالن  پسیانی،  ستاره 
پرداز، عرفان ناصری، یسنا میرطهماسب، مائده 

طهماسبی، رؤیا جاویدنیا
این فیلم در چهلمین دوره از جشنواره فجر پس 
از فیلم موقعیت مهدی دارای بیشترین تعداد 
نامزدی بود و در نهایت برنده چهار جایزه بهترین 

صداگذاری، بهترین نقش مکمل زن، بهترین 
تدوین و بهترین فیلمنامه شد.

داستان فیلم علفزار درباره ی یک بازپرس است 
که در آستانه انتقالیش دچار تعارض هایی در 

چند پرونده می شود.

مالقات خصوصی
ژانر: درام، عاشقانه

کارگردان: امید شمس
ریما  ایزدیار، هوتن شکیبا،  پریناز  بازیگران: 
رامین فر، رویا تیموریان، سیاوش چراغی پور، 

نادر فالح، پیام احمدی نیا، شیرین آقا کاشی
و  منتقدین  سوی  از  خصوصی  مالقات 
امروز،  فیلم  سینمایی  ماهنامه  نویسندگان 

عنوان فیلم برگزیده انتخاب شد.
پروانه دختری است که پدرش به زندان افتاده 
و برادرش ایمان که زمانی در مسابقات مردان 
آهنین جوالن می داده حاال یک بدهکار فراری 
است. او در عطاری پدرش کار می کند و با پدرش 
در زندان به طور مخفیانه در ارتباط است. این 
ارتباط مخفیانه از طریق گوشی یکی از هم بندان 
پدرش یعنی شخصی به اسم فرهاد صورت 

می گیرد.

شادروان
ژانر: طنز

کارگردان: حسین نمازی
بازیگران: رضا رویگری، بهرام ابراهیمی، سینا 

مهراد، گالره عباسی
این فیلم داستان دردسرهای یک خانواده پس 
از فوت ناگهانی پدرشان، را روایت می کند. این 
خانواده که در حاشیه شهر زندگی می کنند 
و درآمدی به جز فروش سبزی ندارند و پس 
درگذشت پدرشان ماجراهای تازه ای برایشان 

پیش می آید.

آتابای
ژانر: درام، اجتماعی، عاشقانه

کارگردان: نیکی کریمی
بازیگران: هادی حجازی فر، جواد عزتی، سحر 

دولتشاهی
آتابای یکی از بهترین فیلم های دهه اخیر به 
شمار می آید که روایتگر روندی اجتماعی و در 

عین حال عاشقانه در زندگی است.
میان  مردی  زندگی  درباره ی  فیلم  داستان 
سال به نام  کاظم است. او دانشجوی معماری 
دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده، اما 
پس از یک شکست عاطفی از دانشگاه انصراف 
داده و به زادگاهش بازگشته  است. کاظم در 
شرایطی قرار می گیرد که دوباره به دختری 

عالقه مند می شود.

دوزیست
ژانر: اجتماعی- درام

کارگردان: برزو نیک نژاد
بازیگران: جواد عزتی، هادی حجازی فر، ستاره 

پسیانی، الهام اخوان، مجید نوروزی، پژمان 
جمشیدی، مانی حقیقی و سعید پورصمیمی

در جنوب شهر پسری به نام عطا با پدرش 
زندگی می کند و دو تن از دوستان خود را 
نیز به خانه راه داده است اما کلفتی که برای 
همسایه شان کار می کند، دلبستگی خاصی 
به این پسر دارد ولی عطا از این موضوع چیزی 
نمی داند. این کلفت دختری را به خانه عطا 
می آورد و ادعا می کند که دخترخاله اش است و 
از عطا می خواهد برای چند روزی مخفیانه او را 

در منزل خود نگه دارد.

چند میگیری گریه کنی ۲
ژانر: طنز

کارگردان: علی توکل نیا
آهنگی،  حامد  پورعرب،  ابوالفضل  بازیگران: 
عباس  آرفی،  اشپیتیم  دهقانی،  محیا 
یکتا،  اسدالله  لوالیی،  حمید  جمشیدی فر، 

مهران رجبی و گیتی معینی
داستان »چند میگیری گریه کنی 2« از جایی 
آغاز می شود که پسر پیرمرد ثروتمند قسمت 
اول این فیلم بعد از سی سال به ایران بر می گردد 
تا ارث پدرش را بگیرد؛ اما با وصیت عجیب 
پدرش روبرو می شود: او برای به دست آوردن 
ارث باید هفت مراسم ختم برای هفت خانواده 
نیازمند برگزار کند، با این شرط که خودش هم 

نقش مؤثری در این مراسم داشته باشد.
نوروز پیروز

6  فیلم  نوروزی
به انتخاب نی ریزان فارس


