
C
Y

M
K

C
Y

M
K

هفته نامه  اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: غالمرضا شعبان پور / سردبیر: امین رجبی -      زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی: فارس / نی ریز / خیابان طالقانی/ مؤسسه  فرهنگی هنری کوثر نورتارم / طبقه سوم
شماره های تماس: )دفتر(  07153830903   / )دورنگار( 07153830901/ )پیامک(  10009178001808 / )همراه( 1808 800 0917

neyrizanfars.com

 info@ neyrizanfars.ir 

issn:2383.-3238چاپ: چاپخانه  عصر مردم / شمارگان: 20 هزار نسخه

0917 800 1808
@neyrizan.farsصفحه آخر

1   خرداد 1401  / شماره 384

چرا 
جادوگرجادوگر  

را ببینیم؟
مطرح  کارگردانان  جزو  اطیابی  مسعود 

سینما است که نبض مخاطب را به خوبی 

در دست دارد. در کارنامه کاری او ساخت 

آثار پر فروشی دیده می شود که این ادعا را 

اثبات می کند؛ ساخت فیلم هایی همچون 

»دینامیت«، »تگزاس ۱« و »تگزاس ۲« و 

همچنین فیلم »انفرادی« که این روزها در 

سینماها در حال نمایش است.

حضور جواد رضویان در یکی از نقش های 

اصلی سریال و اولین تجربه او در نمایش 

خانگی باعث شده جذابیت های تماشای 

این سریال برای مخاطبان بیش از پیش 

باشد. رضویان که خودش در عرصه طنز 

تجربه ساخت فیلم »زهرمار« و سریال هایی 

همچون »قرارگاه مسکونی« و »صفر بیست 

و یک« را دارد و در آثار خاطره انگیزی چون 

»پاورچین« و »نقطه چین« حضور داشته 

است؛ خاطره خوبی را در ذهن مخاطبان 

ثبت کرده است.

احمد مهرانفر نیز که سابقه همکاری با 

اطیابی در فیلم پرفروش »دینامیت« را دارد 

در جادوگر ایفاگر یک نقش متفاوت است.

مهرانفر در عرصه کمدی با بازی در کاراکتر 

»ارسطو« در سریال پایتخت که از شبکه 

اول سیما برای مخاطبان یادآور لحظه های 

تجربه  می تواند  جادوگر  در  بود  خوبی 

متفاوتی برای بیننده بیافریند.

شهر فرنگ

سریال جادوگر به کارگردانی سید مسعود اطیابی در سال 
۱400 ساخته شده است. او در حال حاضر فیلم سینمایی 

»انفرادی« را روی پرده دارد.
و  کمدی  ژانر  در  و  ایران  کشور  محصول  سریال  این 

خانوادگی است.
در این سریال احمد مهرانفر، سیدجواد رضویان، مریم 
فقیهه  ادبی،  نسیم  ناجی،  رضا  سلیمانی،  نادر  مؤمن، 
سلطانی، متین ستوده، احمد ایراندوست و... به هنرمندی 

پرداخته اند.

داستان سریال:
قدرت و جهانگیر جاعالن معروف که تحت تعقیب پلیس 
هستند با لباس و چهره مبدل قصد دارند از کشور بگریزند 

اما در میان راه دچار ماجراهایی می شوند که ...
این سریال برای سنین باالی ۱۲ سال مناسب است و 

یکشنبه ها از نماوا و فیلیمو پخش می شود.

سکانس آخر

»فرانس ۲4« مدعی شد سعید 
روستایی به عنوان استعداد جدید 

جشنواره کن معرفی می شود

اکران آنالین فیلم »موقعیت مهدی«، 
برخالف اخبار منتشر شده ، فعاًل منتفی 
است و تلویزیون به عنوان سرمایه گذار  

اصلی ، برنامه ای برای این کار ندارد

اولین قسمت از سریال طنز »جادوگر« 
در فیلیمو و نماوا منتشر شد. در این 

سریال احمد مهرانفر، جواد رضویان، 
مریم مؤمن، نسیم ادبی به ایفای نقش 

می پردازند

»روز صفر« فیلم تحسین شده منتقدان 
و تماشاگران سی و هشتمین جشنواره 
فیلم فجر که روایتی متفاوت از ماجرای 
عبدالمالک ریگی دارد، 8 میلیاردی شد

استقبال از فیلم »مجبوریم« ُدرمیشیان 
با وجود نداشتن سالن و سانس های 

محدود!

فیلم سینمایی »انفرادی« به 
کارگردانی سید مسعود اطیابی  طی ده 
روزی که از آغاز اکران می گذرد، فروش 

ده میلیارد تومانی داشته است

مهران مهام : دلیل ساخته نشدن فصل 
سوم »دردسرهای عظیم«، نداشتن 

بودجه کافی برای تأمین دستمزد جواد 
عزتی بود

»سگ بند« در کمتر از ٥0 روز جزو 
٥ فیلم پر فروش تاریخ سینماى ایران 

شد!

انتقاد نماینده چابهار از توهین به لباس 
زن بلوچ در سریال»ساخت ایران ۳«: 
لباس زن بلوچ نماد پاکدامنی، عفاف 

و حیای زن بلوچ بوده و از زیباترین 
مؤلفه های فرهنگی است

پشت صحنه

پشت صحنه کارتون »بره ناقال«
برای تصویربرداری این کارتون،  فریم به فریم، حرکت کاراکترها و اجزاء صحنه با دست 

تغییر کرده است. سپس همه این تصاویر را کنار هم چیده اند تا حرکت خلق شود. به این 
روش، استاپ موشن می گویند.

کارتون هفته
نوستالژی دهه شصت
طرح: سیدیاسین حسینی

روابط عمومی شهرداری 

نی ریز به نقل از دفتر امور 

شهری وشوراهای استانداری 

فارس:

عنوان  به  فرغت  حامد 
حوزه  در  برتر  شهردار 
سرمایه  جذب  و  درآمد 

شناخته شد.
شهرداران  همایش  در 
شهرداری  فارس،  استان 
عنوان  به  نی ریز 
حوزه  در  برتر  شهرداری 
جذب  و  درآمد  ایجاد 
سرمایه گذار شناخته شد.

اردیبهشت  سه شنبه ۲۷ 
همایش   ۱40۱
سوی  از  شهرداران 
امور  هماهنگی  معاونت 
امور  دفترکل  و  عمرانی 
شهری و شوراهای استان 
با  فارس  استانداری  در 
حضور سایر مدیران کل 
مدیریت  امور  با  مرتبط 

شهید  سالن  در  شهری 
برگزار  استانداری  امامی 

شد.
در این همایش  به عنوان 
حوزه  در  برتر  شهردار 
سرمایه  جذب  و  درآمد 
به  خود  سخنرانی  در 
تشریح اقدامات زیربنایی 
در  نی ریز  شهرداری 
خدمات  توسعه  زمینه 
همچنین  و  الکترونیک 
مجتمع  احداث  پروژه 
ورزشی،  فرهنگی، 
غدیر  فوالد  آموزشی 
شهر  آزادی  بوستان 
مشارکت  با  که  نی ریز 
و  نی ریز  شهرداری 
غدیر  فوالد  مجتمع 
اجراست  حال  در  نی ریز 
در  نکاتی  و  پرداخت 
خصوص نوع قراردادهای 
سرمایه گذار  جذب 
در  درآمد  ایجاد  و 

ویژه  به  شهرداری ها 
شیوه نامه،  مفاد  تشریح 
و  سرمایه گذاری  نحوه 
در  سرمایه گذار  جذب 
شهرداری ها را خطاب به 
فارس  استان  شهرداران 
بیان نمود که با استقبال 
معاون  ویژه  تقدیر  و 
عمرانی استانداری و مدیر 
و  شهری  امور  دفتر  کل 
فارس  استان  شوراهای 

همراه شد.
در این همایش سراسری 
معاون  رضایی  بر  عالوه 
عمرانی  امور  هماهنگی 
فارس،  استانداری 
طهماسبی مدیرکل دفتر 
مدیرکل  و  شهری  امور 
حراست استانداری فارس 
حضور داشتند و در مورد 
مباحثی  جلسه  موضوع 
استان  شهرداران  به  را 

فارس اعالم نمودند.

در همایش شهرداران استان؛

برتری شهرداری نی ریز درحوزه 
درآمد و جذب سرمایه

تبلیغات در
فضای مجازی نی ریزان فارس

شامل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و سایت هورگان
پست روزانه  150 هزار تومان - پست آخر شب:   200 هزار تومان
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ماموگرافی 
پیشرفته 

در بیمارستان

تخریب 
علت تاریکی 
میدان دانشجو!

یاد و نام خرمشهریان 
جاودانه باد

غالمرضا شعبانپور / مدیر مسئول

 سه شنبه این هفته سوم خرداد سالروز آزادسازی 
خرمشهر است. روزی مهم در تاریخ ایران. روزی 
که اندوِه سنگین اشغال ۱۹ ماهه خرمشهر به 
سر آمد و خونین شهر به دست رادمردان جوان 
درسی  و  برگشت  وطن  مام  به  ایرانی  رزمنده 

تاریخی به اشغالگران بعثی داده شد. 
تحلیل این که چرا و چگونه کشور ما ناخواسته 
نوشتار  این  درگیر جنگی هشت ساله شد در 
مختصر نمی گنجد. در سالهای قبل به همین 
مناسبت مطالبی تقدیم خوانندگان عزیز شده 

است.
آزادسازی خرمشهر آخرین حلقه عملیات های 
سریع و گسترده با حضور مردم بود که ۱۲ هزار 
و ٥00 کیلومتر مربع از خاک پاک وطن را از 
چهار  در  کرد.  پاک  صدام  چکمه پوشان  لوث 
عملیات ثامن االئمه )شکستن محاصره آبادان(، 
میانی  جبهه  و  بستان  )فتح  طریق القدس 
شمالی  جبهه  )فتح  فتح المبین  خوزستان(، 
خوزستان( و بیت المقدس )فتح جبهه جنوبی 
خوزستان و نقطه اوج آن آزادسازی خرمشهر( 
تاریخی رقم خورد که  یادآوری آن برای صدام 
وحشتناک  بسیار  متجاوز،  خون آشام  وحشی 
و غمبار و شکننده بود و بارها گفته بود: تو چه 

می دانی سال ۱۹8۲ یعنی چه؟ 
همین بس که پس از فتح خرمشهر سران ارتش 
بعث خشمگین و وحشتناک وارد بصره شدند و 

دادگاه نظامی تشکیل دادند. 
ادامه در صفحه 2

لغو طرح
بحث برانگیز مجلس

طهماسبی امضاء
 خود  را پس گرفت

لیگ 2 بسکتبال کشور
نی ریز در 

جمع 8 تیم برتر

اوضاع 
توخم مرغی

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز

صفحه ۲

صفحه ۱0

7

به خاطر 

چشمهای عسل

یک سرگذشت واقعی

6

با حضور ۸۸    اسب از ۱۴ شهر

همایش بزرگ سوارکاری در نی ریز

سردرگمی بازار نی ریز
امید مسئوالن به آرامش بازار

در ستاد تنظیم بازار مطرح شد:

/   افزایش قیمت در بیشتر کاالها   
 /   قیمت شیر خام در گاوداری 12 هزار 

تومان

/   روند کاهشی قیمت مرغ و تخم مرغ   
/   بحران سیمان خاکستری در نی ریز

/   تا اعالم نرخ جدید، اصناف اجازه 
افزایش قیمت ندارند

//3

در سال 1400

2۴0 هزار 
مراجعه به 
بیمارستان

گذشته  سال  در  نی ریز  مردم 
بیمارستان  به  بار  هزار   ۲40

رفته اند.
آمار  شهر،  این  بیمارستان 
 ۱400 سال  در  خود  عملکرد 
را  آن  منتشر کرد که شرح  را 
شماره  همین   4 صفحه  در 
تعداد  است  نوشتنی  می بینید. 
مراجعه به بیمارستان  نسبت به 
سال قبل از آن که ۲۲0 هزار نفر 
بوده، ۲0 هزار نفر افزایش داشته 
است.  ضمنًا این آمار مربوط به 
بیمارستان قدیم و جدید  نی ریز 

در سال ۱400 است. 9


