سکانس آخر
بهروز افخمی
کارگردان سریال
«خو
ب،بد،جلف» شد
فروشنده در
جمع  ۲۰فیلم برتر
اکران ۲۰۱۷

«بازی تا
ج و تخت» باز هم
رکورددار دانلو
د غیرقانونی شد

شهر فرنگ

شوخ طبع و مخالف رنگ مشکی

سریال «آنا
م» بعد از مجموعه
«لیسانسه ه
ا» روی آنتن شبکه
سه سیما می رو
د /سریال درباره
مادری به نام آنا
م است که درگیر
مسائل زندگی و
خانواده اش است
نسرین نصرتی:
ما سریال پایتخت
را بازی نمی کنیم،
زندگی میکنی
م /بعد از پایتخت
سریال لیسانس 
هها را میپسندم

امسال  22فیلم
در بخش مسابقه
جشنواره فج
ر رقابت میکنند
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سیاه ،سفید ،خاکستری

«همه مید
انند» فرهادی در
فهرس
ت مهمترین فیل 
مهای اکران
سال ۲۰۱۸

با س
ریال «عمودیها»
ن
ن
آپارتما ش
ینی را یاد بگیریم!

هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان

صفحهآخر

ده نمکی:
حاتمی کیا گفت
دیگر فیلم نساز!

فیلم سینمای
ی «آذر» در سینما
هنر شهر آفتا
ب شیراز با حضور
ن
یکی کریمی  ،کیها
ن کلهر و علی زند
وکیلی اکران شد

ننهقندی
باالتر از
یک مرد

آشنایی با کارنامه سحر ولدبیگی

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

سحر ولدبیگی و نیما فالحدو بازیگر جوان
سینما و تلویزیون 14 ،سالی است که
زندگی مشترک خود را آغاز کردهاند .در
این شماره به معرفی سحر ولدبیگی که
جدیدًا در برنامه دورهمی نقش آفرینی
میکند ،میپردازیم.
ولدبیگی و فالح از آن دست زن و
شهرهایی هستند که بعد از چند دقیقه
صحبت با آنها میگویید خدا خوب دور و
تخته را با هم جور کرده است.
سحر ولدبیگی (زاده  ۱تیر،۱۳۵۶
تهران) هنرپیشه سینما و تلویزیون ایران
است .وی دختر مسعود ولدبیگی دارای
مدرک دیپلم اداری بازرگانی از هنرستان
شهید مدرس است .سحر ولدبیگی یک
دوره بازیگری را در کارگاه آزاد بازیگری
گذراند و پس از بازی در چند مجموعه
تلویزیونی ،با سریال «دختران» شناخته
شد.
سحر ولدبیگی میگوید :در 82/4/1
یعنی درست در روز تولدم با هم ازدواج
کردیم .البته من و نیما اصراری نداشتیم
که حتمًا جشن عروسی برگزار کنیم شاید
در دوران بازیگری این اتفاق به صورت
نمایشی بارها برای ما افتاده بود و این

موضوع دیگر جذابیتی نداشت .به نظرم
در مراسم عروسی به تنها کسی که خوش
نمیگذرد خود عروس و داماد است.
چرا با نیما ازدواج کردم
من مجموعهای از صفات خوب را
ً
کامال
در وجود ایشان دیدم .البته من
شخصیت آرامیدارم ،اما بعضی وقتها به
شدت شیطنتهایم اوج میگیرد و مدام
حرف میزنم .زندگی با نیما ،صبوری
بسیاری می خواهد.
فکر میکنم صداقت بزرگترین نقطه
مشترک ماست .هر دوی ما با یکدیگر
صادق هستیم ،چیزی را از هم پنهان
نمیکنیم و به هم دروغ نمیگوییم .البته
به جز صداقت ،درک متقابل هم هست،
ما همدیگر را به خوبی میفهمیم .به نظر
من بعد از این نکتهها ،محبت هم نکتهای
اساسی است .اگر در زندگی مشترک
صداقت و درک متقابل باشد ،اما محبت
وجود نداشته باشد ،پایههای زندگی
سست میشود ،چون محبت به زندگی
رنگ و بو میدهد.
ممکن است بین ما اختالفی پیش
بیاید و قطعًا این اختالفات در میان اغلب
زن و شوهرها وجود دارد.

رنگ مشکی را دوست ندارم؛ ً
مثال
دوستانم که قرار است به منزل من بیایند
از قبل با آنها شرط میکنم که هر رنگی
میخواهند بپوشند اما لباس مشکلی
نپوشند.
نیما فالح در مورد شخصیت ولدبیگی
میگوید :سحر شخصیت بسیار شادابی
دارد و بسیار هم احساسی است .گاهی
اوقات احساس او بر منطقش غلبه میکند
و من در این مورد به او انتقاد میکنم.
سحر آشپزی ماهر است ودر آشپزی جادو
میکند.
فیلم سینمایی
مجرد  ۴۰ساله ،شهر موشها  ،۲یک
فراری از بگبو ،خاله سوسکه ،اگه میتونی
منو بکش ،اگه میتونی منو بگیر ،قلقلک،
ازدواج غیابی
ویدیویی خانگی
دامادی به نام صفر ،رالی ایرانی،
شوخی کردم ،سیگنال موجود است،
عطسه
مجموعههای تلویزیونی
دورهمی ،آرماندو ،قرعه ،در حاشیه،
باغ سرهنگ ،آبپریا ،مسیر انحرافی ،دارا
و ندار ،گمشده و...

سکان کیک
بوکسینگ
فارس در دستان
جهاندارفرد
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فاضالب نیریز
 /کلنگ تصفیه خانه  20روز دیگر
/تحویل  91کیلومتر خطوط فاضالب یک سال بعد
محمد جاللی /نیریزان فارس :زوایای پیدا و پنهان فاضالب نیریز با حضور مدیر طرح فاضالب استان فارس ،ودو
پیمانکار این پروژه و شکوهی مدیر آبفا شهریدر جلسه شورای شهر نیریز مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس شورای شهر نیریز در این جلسه با یک سؤال چالشی سخنان خود را آغاز کرد و گفت :میگویند در
طرح فاضالب نیریز از لولههای با کیفیت پایین و با قطر کم استفاده میشود .برای روشن شدن مطلب تصمیم
گرفتیم تا از کسانیدر جلسهدعوت کنیم که خودشاندخیلدر کار ساخت و ساز هستند.

سینما دیالوگ

چارلی چاپلین

نوستالژی

ادامهدر صفحه 2

 /نمایی از اجرای طرح فاضالبدر بلوار آزادی نیریز  /عکس :نیریزان فارس

اخبار

اتفاقات بیمارستان و دردسرهای مردم

در سال اول ازدواج به قدری همسرم رادوستداشتم که وقتی نگاهش
میکر دم دلم میخواست بخورمش؛ در سال دوم دائم به خو دم
میگفتم:
کاش همون سال اول خورده بودمش!

/نوبتهای چند ساعته و خرابی دستگاهها

بخاری نفتی ،سرما ،دست یخ زده،
ترکه ،شیلنگ ،فلک...

سمیه نظری /نیریزان فارس :نوبتهای
چندین ساعته ،خرابی دستگاهها و
تجهیزات کم بیمارستان شهدا این روزها
آزاردهندهتر از قبل است.
نبو د دو پزشک عمومی در اتفاقات
به صورت مداوم ،کمبود تخت و نیرو از

جمله مشکالت پیشروی بیماران و
کادر پرسنلی بیمارستان شهدای نیریز
میباشد.
ف .موسوی که برای سرماخوردگی
کودکش به اتفاقات بیمارستان آمده،
میگوید :یک ساعت فقط در نوبت تریاژ

ماندهام .بعد هم  75نفر جلو من برای
ویزیت توسط پزشک در نوبت هستند.
پزشک اطفال هم که در شهرستان مطب
خصوصی ندارد و چارهای نداریم که به
بیمارستان بیاییم.
ادامهدر صفحه 3

خارج کردن  150تکه سنگ
ازکلیه یک بیمار
//

نی ریز توقیفگاه خودروهای
گرانقیمت قاچاق

صفحه **

صفحه 5

گفتگوی هفته
بر اساس یک سرگذشت واقعی؛

روزی من در همین
ِ
کارتنهاست

این چندمین بار است که او را از کار اخراج میکنند؛ کار
که نه! کلفتیکردن ،نظافت و گردگیری یک خانه بزرگ .از
صبح آمده که هم بچه را نگهدارد ،هم بشوید ،هم بسابد و هم
غذا درست کند؛ تا صاحبخانه از سرکار برگردد.
صفحه 8

تیترهای هفته

کاروانسرای سروی
نقشجهان
خاموش نیریز
صفحه 9

 2میلیارد تومان برای
جاده نیریز  -خیر
صفحه 2

پایان مسابقات فوتسال و
بسکتبال دانشآموزی
صفحه 17

 ۹۳۰هزارتومان
عیدی کارمندانو
بازنشستگان
صفحه 4
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