با چهرهها
عصبانی نیستم!
در
یک قدمی اکران
فیلم رضا درمی
شیان از امیدهای
فروش
اکران پاییز است

زادروز پیامآور

شهر فرنگ

نهنگ عنبر 2

«لی یانگ ئ
ه» بازیگر مشهور
سریال های ک
ره ای که در ایران
با نام «یانگوم»
شناخته می شود
۴۵هزار د
الر به زلزله زدگان
کر
مانشاه کمک کرد
جایزه یک عم
ر دستاورد هنری
در یازدهمین دو
ره جایزه سینمایی
آسیاپاسیفیک ب
ه زندهیاد عباس
کی
ارستمی تعلق م 
یگیرد
پنه لوپه کروز
بازیگر اسپانیایی:
اصغر فر
هادی نابغه است

«قاتل اهلی»
جدیدترین فیلم
مسعود کیمیای
ی به سینماها آمد
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جنیفر الرنس
و تلخترین تجربه
زندگیاش :مو
قع لو رفتن عک 
سهای
خصوصیام ،اح
ساس کردم که در
معرض تجاوز گر
وهی قرار گرفتهام

«نهنگ عنبر  »۲فیلمی به کارگردانی،
نویسندگی و تهیهکنندگی سامان مقدم
ساخته سال  ۱۳۹۵است.
این فیلم که دنباله «نهنگ عنبر»
محسوب میشود از تاریخ  ۲۰اردیبهشت
 ۱۳۹۶در سینماهای ایران اکران شده
است« .نهنگ عنبر  »۲پر فروشترین
فیلم تاریخ سینما ایران محسوب
میشود.
خالصه داستان
ارژنگ (رضا عطاران) و رؤیا (مهناز
افشار) باالخره پس از سالها با یکدیگر
ازدواج کردهاند و در حال رانندگی

برای رسیدن به محل برگزاری مراسم
ازدواجشان در شمال میباشند .آنها در
طول مسیر خاطرات گذشته خود را مرور
میکنند اما...
حواشی
درپی ممیزیهای فراوانی که
پروانه نمایش بر روی این فیلم
شورای
ٔ
اعمال کرد ،سامان مقدم ،کارگردان،
تهیهکننده ،و نویسند ٔه این فیلم ،واکنش
نشان داد و گفت« :چیزی که میبینید،
الشه نهنگ عنبر  ۲است».
ٔ
با این حال« ،نهنگ عنبر  »۲با فروش
تقریباً  ۱میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان ،و

و پیشوای دانایی
فرخنده باد

هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحبامتیاز و مدیر مسئول :غالمرضا شعبانپور  /سردبیر :امین رجبی  -زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی:فارس/نیریز/خطالقانی/مؤسسه فرهنگیهنریکوثرنور/طبقهسوم

تلفن( :دفتر) (/ 07153830903دورنگار)(/07153830901پیغامگیر)( / 07153830900پیامک)(/10009170001393همراه)09178001808

جذب  ۱۱۲هزار تماشاگر تنها در  ۳روز
اولیه اکران ،رکورددار فروش افتتاحیه در
ٔ
تاریخ سینمای ایران است.

جايزه ویژه بخ
ش بازیگری مرد
یازدهمین دو
ره جوایز سینمایی
آسیا پاسیفیک
در استرالیا به نوید
م
حمدزاده برای ف
یلم «بدون تاریخ
ب
دون» امضا رسید

گروه رستاک
در استانبول روی
صحنه رفت و ع
واید این اجرا را به
زلزله زدگان کر
مانشاه اهدا کرد

رحمت

نگاهی به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران ؛

مجموع
ه «عالیجناب» به
کارگردان
ی سام قریبیان ،از
سیزدهم آ
ذر ماه وارد شبکه
نمایش
خانگی خواهد شد

نسخه س
ریال نمایش خانگی
فیلم آشوب سا
خته کاظم راست
در  ۵قسمت ع
رضه خواهد شد

ورود پروژه
فاضالب به
کوچههای
نیریز

***
کارگردان ،تهیهکننده و نویسنده :سامان
مقدم
بازیگران :رضا عطاران ،مهناز افشار،
ویشکا آسایش ،حسام نواب صفوی،
رضا ناجی ،امیرحسین آرمان ،سیروس
گرجستانی و علی قربانزاده
موسیقی :امیر توسلی
فیلمبرداری :محمود کالری
تدوین :سیامک مهماندوست
توزیعکننده :فیلمیران
تاریخ انتشار ۲۰ :اردیبهشت ۱۳۹۶
کشور :ایران
زبان :فارسی
فروش گیشه20.942.476.000 :
تومان
سامان مقدم کارگردان این فیلم
پرفروش متولد سال  1347میباشد و
فارغالتحصیل رشته سینما است .مقدم
اولین تجربه سینمایی خود را با دستیار
کارگردانی « ردپای گرگ » در کنار
مسعود کیمیایی بدست آورد.
کارگردان این فیلم پرفروش پیش از این
در سالهای بعد آثار موفقی از جمله فیلم
پرفروش «مکس» را کارگردانی کرد که
با استقبال بسیار خوب تماشاگران همراه
بود.
«نهنگ عنبر» هم از جمله
پرفروشترین فیلمهای سامان مقدم بود.
نقد و بررسی «نهنگ عنبر »2و
همچنین دالئل پرفروش شدن این فیلم
در مجله نیتاک کهدر همین هفته منتشر
شده ،آمده است.

چاپ :چاپخانه عصر مردم  /شمارگان 20 :هزار نسخه
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تیترهای هفته
سؤال شماره  3پاتوق

علت و راه مقابله با
کالهبرداریهای
بانکی چیست؟
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سپاسدار استاد برجسته تئاتر کشور:

تا  35کیلومتری ،نامی از نیریز نیست

صفحه 7

بازسازی سالن

ورزشی والفجر
صفحه 16

نیتاک

گفتگوی اختصاصی نیتاک
با بهنام بانی و شبنم مقدمی

در ششمین شماره نیتاک گفتگویی جذاب با شبنم
مقدمی بازیگر سینما و تلویزیون که تاکنون دو سیمرغ
بلورین را به دست آورده و بهنام بانی خواننده جوان و
معروف ایرانی انجامدادهایم.
برایدریافت نیتاک به مراکز توزیع مراجعه نمایید.

تئاتریهاباتیروکمانآمدند
صفحه 4
 /آغاز اجرای تئاتر تیر و کمان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  /عکس :حامد راستی  -نیریزان فارس

شمارهجدیدنیتاک
منتشرشد

شماره جدید نیتاک منتشر شد.
ششمین شماره ماهنامه نیتاک این هفته منتشر شد .پرونده اصلی این
شماره به گفتگوی مفصل با دکتر علیرضا جمشیدی از همشهریان نیریزی
اختصاصدارد.
دکتر جمشیدی سمتهای سطح باالیی را در نظام قضایی ایران طی کرده
و معاون حقوقی و همچنین سخنگوی قوه قضائیه بوده و اکنون عضو هیئت
علمیدانشگاه علوم قضایی و دانشگاه عدالت است.

گفتگوی اختصاصی
با یک بیمار ایدزی

ما بیماریم؛ مجرم نیستیم
او سالها پیش به  HIVمبتال شد .از آن به بعد
شرایط زندگیاش رنگ دیگری به خود گرفت.
وقتی پیشنهاد مصاحبه میدهیم ،ابتدا راضی
نمیشود .دلیل آن را هم دید منفی افراد جامعه
نسبت به بیماری اچآیوی و ایدز عنوان میکند.
امادر نهایت به سؤاالت ما پاسخ میگوید .مصاحبه
اختصاصی ما با یک بیمار ایدزی را بخوانید.
صفحه 9

خبر

مسئول کیست؟!

فراموشی صنعت چاقوسازی نیریز
یک زمانی چاقوی نیریز برای خودش
اسم و رسمی داشت .بازار شهر به این
بزرگی نبود اما در همان بازارچه کوچک
حدود  50مغازه کار چاقوسازی را انجام
میدادند .امروز اما کمتر کسی در نیریز

این صنعت و هنر را دنبال میکند و
چاقوی نیریز کمکم دارد به خاطرهها
سپرده میشود.
محمدرضا عطاپور یکی از کسانی است
که حدود  37سال است حرفه چاقوسازی

را دنبال میکند .با اینکه هیچیک از
اقوامش در کار چاقوسازی نبودهاند ،اما
بهطور خودجوش از همان زمان مدرسه
به این کار عالقهای خاصداشته است.
ادامهدر صفحه 18
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