برگزاری
انتخابات شورای
دانشآموزی
در نیریز

شهر فرنگ

سکانس آخر
ترانه علیدوستی
به عنوان یکی از
داوران فستیوال
فیلم توکیو ژاپ
ن برگزیده شد

قهر بازیگر سکانس آخر را چرخاند!

دلدادگان
یا
ولدادگان!

سریال
«ساخت ایران »۲
با پخش  22ق
سمت به کار خود
پایان داد

فیلم سینمای
ی «دارکوب» به
کارگردانی به
روز شعیبی در دو
جشنواره ای
رانی در انگلیس و
استرالیا ح
ضور پیدا میکند
مجریب
رنامه«خندوانه»:
عادلع
زيزهمهماايران 
يها!
مخالفتباتوي
کشوخىلوسهكه
صاحباينش
وخىحتىبهمرحله
مقدماتىخند
انندهشوراهپيدا
نمىكنه.ع
زيزدلهمهمايى

پایان بد  60قسمتی
محمد جاللی
دلدادگان که از شبکه
گروه هنر
 3سیما هر شب پخش
میشد صدای همه را در آورد و دلیلی شد تا
برخی از مخاطبان بگویند که دیگر کاری با
تلویزیوننداریم.
پانتهآ بهرام علت تغییر فیلمنامه قسمت
پایانی این سریال را بدقولی صدا و سیما اعالم
کرد و بعد از آن ،منوچهر هادی و شاهرخ
استخری ،علت تغییر قسمت آخر سریال
را عدم حضور پانته آ بهرام در قسمت آخر
دانستند.
پانته آ بهرام بعد از پخش قسمت پایانی سریال
نوشت« :پایان افسانه این نبود ،اگر بدقولی
صداو سیما نبود!! افسانه برای نجات پسرش،
توسطهاتفکشتهمیشدو#...مسائل_مالی»
منوچهر هادی بعد از انتقادهای مردم و
یادداشت پانته آ بهرام در اینستاگرامش ،علت
تغییر پایان سریال دلدادگان را ترک پانتهآ
بهرام در قسمت آخر این سریال به دلیل
مسائل مالی با تهیه کننده این سریالدانست
و اعالم کرد که صدا و سیما هیچ دخالت و
سانسوری در قسمتهای پایانی نداشته.
حتییکفریم.
منوچهر هادی نوشت« :بینهایت از این
همه استقبال و دقت در جزئیات کار از شما
مخاطبانوهوادارانسریالسپاسگزارم.

برنامه اکرا 
نهای جهانی فیلم
«همه میدانن
د» اصغر فرهادی:
این فیلم طی
ما ههای آینده در
آمریکا ،کانادا ،تر
کیه ،تایلند ،هند،
پاکستان و...
اکران خواهد شد
پساز اجرای
کنسرت«ناگفته»
شهراموحافظ
ناظریدرکانادا،
پارلمانای
نکشورازناظر 
یها
تقدیرکرد

حسین زمان :
 ۱۶سال فعالیت ن
داشتم /دوست
دارم کنس
رتم رایگان باشد
فروغ
یمدیرشبکهسه:
م
اهعسلدوبرابرن
ودمخاطبدارد
سریال «ممنوع
ه» که برای انجام
اصالحات مجد
د و بازبینی مدتی
منتشر نمی ش
د مجددا ًپروانه
نمای
ش دریافت کرد

ولی چند سؤال شما را باید پاسخ بدهم:
اول اینکه ارغوان راننده اتومبیل بوده و چرا
در صندلی عقب افتاده .واقعًا باید روی امیر
میافتاد ولی ببخشید که امکانش نبود .مثل
اینکه تمام خانمهای بازیگر با حجاب کامل
در منزل هستند و دلیل آن ً
کامال واضح و
مشخصه.
دوم اینکه چرا مأمورین نرسیدن به محل
حادثه ولی افسانه رو لب مرز گرفتن .صحنهای
که مالک پشت به دوربین گریه میکنه گذر
زمان رو قبلشداریم اون صحنه میتونه هفت
هشت ساعته بعد باشه و افسانه با اولین پرواز به
یک شهر مرزیدر کمتر ازدو ساعت میرسه
و قطعًا مأموران هم رسیدن کهدیگردلیلی بر
نشان دادن صحنه مأمورین وجود ندارد.
عدهای از شما عزیزان از پایان باز صحبت
کردین .تعجب میکنم!!! .امیر پسر افسانه شد.
ارغواندختر مالک و مرضیه .هاتفدر صحنه
تصادف کشته شد .عنایت ،پدر هاتفدستگیر
شد .افسانه هم در مرز در حین فرار از کشور
دستگیر شد .ارغوان هم در کماست که اگر
به هوش میآمد عدهای معترض میشدند؛
پایانش هندیهدر هرحال این کجاش بازه من
نمیدونم.
نکته بعدی اینکه صدا و سیما هیچ دخالت و
سانسوریدر قسمتهای پایانی نداشته .حتی
یک فریم .یکی از بازیگران اصلی ما در فینال

کار با ما همراه نشد کهدلیل آن را تهیه کننده
توضیح خواهند داد و تالش من و نویسنده
هم مؤثر واقع نشد .ایشان را قضاوت نمیکنم
ولی ما مجبور شدیم فیلمنامه رو تغییردهیم
و در نبود ایشان بهترین فینالی که میشد
نویسنده کار بنویسه و ما بگیریم همین بود.
بینهایت از بازی بازیگرانم راضیام .ای کاش
این بازیگر توانا و مستعد کار رو ترک نمیکرد
و ما نیز فینال بهتری رو تقدیم میکردیم.
اینکه افسانه باید با امیر روبرو میشددر نسخه
اصلی فیلمنامه موجوده و ابتداییترین اصل
درداستان ما تقابل ایندو کاراکتر بوده کهدر
نبودبازیگرمذکورامکانشمیسرنبوده.
و اما شاهرخ استخری نوشت« :ارغوان نباید
تیر میخورد ،خانم بهرام نازنین درست
میگن ،یه سه تا نقطه هم آخر جملشون
گذاشتن که اگه اجازه بدین یکى از اون
نقطهها رو هم من بگم ،بله قرار بود افسانه
توسط هاتف کشته بشه ولى ٢تا صداى شلیک
شنیده میشد که یکیش گلوله ناقابلى بود
که افسانه به هاتف میزد ..شمارو خانم بهرام
قضاوت نمیکنم ،اى کاش میموندین و همه
تیم با هم پایان بهترى رو براى سریالى که
مردم دوست داشتن رقم میزدیم ،احساس
کردم مردم حق دارن بدونن این پایان ،سلیقه
تیم دلدادگان و حتى سازمان صدا و سیما
نبود.

هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحبامتیاز و مدیر مسئول :غالمرضا شعبانپور  /سردبیر :امین رجبی  -زیر نظر شورای نویسندگان
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رویش عجیب انار بر روی تنه درخت

درلیگبسکتبالکشور
صفحه 14

مکان :باغ آقای محمود هاشمبیگی
عکس :رضا سرپوش

نوستالژی

تحصیل 740
دانشجوی جدید
در نیریز
صفحه 3

توصیههای
مدیرعامل صندوق
کارآفرینی کشور برای
سرمایهگذاری در نیریز
صفحه 15

جریمه میلیونی آبفا

استخر را چند روز تعطیل کرد
شامپو یعنی این! نه کسی تبلیغ میکرد نه کسی فکر
میکرد نمونه دیگهای هم وجود داره!

C M

پیامبر

Y K
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هشدار شهردار به خریداران زمین

فریب نخورید

اخیراً مالکین قسمتی از پالک  3331از
اراضی  ۱۰۰هکتاری موسوم به تاجویه واقع
در جنوب شهر حد فاصل انتهای خیابان
 ۲۲بهمن و شرق بلوار سرداران که خارج از
محدوده خدماتی شهر است و دارای کاربری
زراعی میباشد به صورت غیرقانونی تفکیک
و به فروش رفته است.
در همین رابطه فرغت شهردار شهر نیریز
طی نامهای به رئیس دادگستری شهرستان،
خواستار برخورد قانونی با متخلفان شده
است.

در بخشی از این نامه آمده است :قطعاتی از
این زمینها به صورت مسکونی به افرادی
ناآگاه به فروش میرسد که این موضوع
نه تنها خارج از قوانین شهرداری و زمین
شهری میباشد بلکه مشکالت عدیدهای
را جهت خریداران در آینده ایجاد مینماید
و موجب ساخت و سازهای غیر اصولی و
فنی میگردد که بر اساس ماده  ۱۰۰قانون
شهرداریها ،ماده  ۳۶آئیننامه اجرایی
زمین شهری ،ماده  ۱۴قانون زمین شهری
و سایر مادههای قانون منع واگذاری اراضی

گزارش هفته

خزان زودهنگام انجیر!
ِ
بختگان خشک شد ...باران کم شد و حاال با خشکشدن اکثر
باغهای شهر ،شاهد کمتر و کمتر شدن هر ساله محصوالت
کشاورزی هستیم.
انجیر ،از محصوالت مهم شهرستان و راه درآمد برخی
از اهالی شهرستان نیریز است .محصولی که این
روزها مرغوبیت سابق را ندارد و انجیرکاران از این وضع
ناراضیاند.
صفحه 7

فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تخلف
محسوب شده و عواقب اجتماعی زیانباری
را رقم خواهد زد.
شهردار نیریز از رئیس دادگستری
درخواست کرده است جهت حفظ و صیانت
از عرصههای کشاورزی ،دستور بررسی
در شورای محترم پیشگیری از وقوع جرم
شهرستان و همچنین کنترل و توقیف
عملیات تفکیک و واگذاری غیرقانونی اراضی
خارج از محدوده قانونی را صادر نماید.

برنامه حضور متخصصان در بیمارستان

نیریز همچنان محروم
از دو پزشک متخصص
//

واژگونی  2خودرو با  8مصدوم
در محور نی ریز  -سیرجان
صفحه 5

بارش اولین باران پاییزی
در نیریز
در صفحه 2

خبر

نیمی از جمعیت دریافت میکنند:

بسته حمایتی  250هزار تومانی برای هر نفر
شرط دریافت بسته حمایتی برای مشموالن غیر از نهادهای
حمایتی ،اجازهدسترسیدولت به حسابهای بانکی است.
معاون اول رئیس جمهور ،مصوبه هیئت وزیراندر خصوص بسته
حمایت غذایی دولت از گروههای کم درآمد را ابالغ کرد که بر
اساس آن ،دولت مبالغ حمایتی را از طریق حسابهای بانکی

متصل به یارانه نقدی خانوارهای مشمول پرداخت خواهد کرد.
محاسبات نشان میدهد که تا آخر سال ،مبلغ کمکدولت به هر
فرد مشمول ،حدوداًبین  225تا  257هزار تومان خواهد بود.
بر اساس ابالغیه فوق ،این طرح بین چهار گروه از خانوارهای
ادامه در صفحه 3
		
کشور اجرا می شو د:
C M

واپسین لحظات زندگی پیامبر
در آخرین روزهای ماه صفر قرار داریم .عروج
بهترین مخلوق خداوند حضرت محمد(ص) و شهادت
فرزندان گرامیشان امام حسن مجتبی(ع) و امام
علیبن موسیالرضا(ع) را به دوستداران و پیروان آن
بزرگواران تسلیت میگوییم .به همین مناسبت
نوشتار زیر تقدیم خوانندگان گرامی میگردد.
*****
لحظات غمباری است .حال رسول خدا (ص) رو به
وخامت گذاشته .نزدیکان در کنار بستر ایستادهاند.
زهرا(س) هم آنجاست .او با چشمانی اشکبار لحظات
واپسین حیات پدر را نظاره میکند و ناله سر میدهد و
اینگونه با خود شعری از ابوطالب را کهدر وصف پیامبر
خدا(ص) است ،زمزمه میکند« :او آبرومندی است که
به آبرویش از ابر باران خواسته میشود .او فریادرس
(ص)
یتیمان و نگهبان بیوه زنان است )1(».پیامبر اکرم
کهدر بستر خویش شاهد این ماجراست،دختر خود
را تسال میدهد و میفرماید:دخترم؛ بعد از این تو را به
خدا میسپارم .فاطمه جان؛ در سوگ من جامه خود
مدرید ،صورت نخراشید و فقط آن چهدر مرگ پسرم
ابراهیم( )2گفتم؛ بگویید« .چشم گریان است و قلب
دردناک ولی آن چه خدای را به خشم آورد نگوییم.ای
()3
ابراهیم ما همگاندر مرگ تو اندوهگین هستیم».
سپس با صدایی که به سختی از سینه بیرون میآید،

میفرماید« :دخترم؛ فاطمهام! هم اکنون این آیه از
قرآن را بخوان(« :)4محمد فقط فرستاده خداست و
پیش از او ،فرستادگان دیگرى نیز بودند؛ آیا اگر او
بمیرد و یا کشته شود ،شما به عقب برمىگردید؟
()5
»...
سپس فرمود« :دخترم نزدیک بیا و آنقدر نزدیک بیا
که جز تو کسی صدای مرا نشنود )6(».سپس زمزمهای
در گوش فاطمه(س) فرمود که او گریان شد .مجدداً
در گوش او زمزمهای دیگر فرمود که در این لحظه
فاطمه(س) شادان گردید؛ آنچنان که خنده بر لبان
()7
مبارکش نقش بست.
(ص)
سپس رسول خدا فرمود« :برادرم را صدا بزنید
که بیاید ».عدهای شیطنت کردند و افراد دیگر را
(ص)
خبر کردند .ام سلمه همسر وفادار رسول خدا
گفت« :چرا ایشان را اذیت میکنید؟» لذا رفت و
امیرالمؤمنین(ع) را فرا خواند .پیامبر اکرم(ص) برای
مدت طوالنی با علی(ع) صحبت کرد( )8تا این که حال
آن حضرت رو به ضعف نهاد.در این لحظه امام حسن
و امام حسین (علیهما السالم) که کودکان خردسالی
بودند گریه کنان بر رسول خدا(ص) وارد شدند و خود
(ع)
را بر روی سینه حضرت انداختند .امیرالمؤمنین
خواست بچهها را بلند کند که پیامبر(ص) فرمود« :علی
جان! آنها را به حال خود بگذار تا من آنان را ببویم و

(ص)

آنان هم مرا ببویند و من از آنان توشه بگیرم و آنها هم
از من توشه بردارند».
لحظه احتضار فرا رسید .رسول خدا(ص) به
امیرالمؤمنین(ع) فرمود« :سر مرا در دامان خود قرار
ده؛ زیرا امر خدا فرا رسیده است .بعد از مرگم تجهیز
مرا بر عهده گیر و بر من نماز بخوان و از من جدا مشو
تا این که مرادر مرقدم قراردهی و از خداوند متعالدر
این امور یاری طلب».
پیامبر اکرم(ص) این جمالت را فرمود و در حالی که
سر در دامان امیرالمؤمنین(ع) داشت ،بدرود حیات
گفت و به نزد پروردگارش عروج نمود .در این لحظه
امیرالمؤمنین(ع) فریادی برآورد( )9ودر حالی که غم و
اندوه تمام وجود شریفش را فرا گرفته بود ،با چشمانی
اشکبار عبایی بر روی پیکر مطهر رسول خدا(ص) کشید
()10
و مشغول تجهیز ایشان برای کفن ودفن گردید.
آری! غمبارترین لحظه تاریخ بشری این گونه رقم
خورد و برترین خلق خدا این گونه خاک را به سمت
افالک بدرود گفت و عالمیان را عزادار خویش کرد.
برگرفته از:
سایت رشد به نقل از کتاب «سیاه ترین هفته تاریخ»
(رویدادهای  4روز قبل و  3روز بعد از رحلت پیامبر)»
تألیف :علی محدث
پینوشت:

انرژی خورشیدی و درآمد یک میلیون تومانی برای خانوادهها

تسینم :با استفاده از انرژی
خورشیدی میاتونیم درآمد یک
میلیون تومانی برای خانوادههای
محروم ایجاد کرد.
اصغر مسعودی نماینده مردم نیریز
و استهباندر مجلس شورای اسالمی

در جریان ارائه گزارش پرویز فتاح
رئیس کمیته امداد امام خمینی
در صحن علنی مجلس اظهار
داشت :باید بعضی افراد که با عنوان
خودکفایی و اشتغال از تحت پوشش
کمیته امداد خارج شدهاند و اعتراض

دارند وضعیتشان مورد بررسی
مجدد قرار گیرد.
همچنین متکلفین و خیرین برای
ترویج این فرهنگ مورد معافیت
مالیاتی قرار گیرند.
دولت نیز سهم بیمههای کارگر و
کارفرمایی کسانی را که افراد تحت
پوشش کمیته امداد را به کارگیری
میکنند در بازه زمانی معینی به
عهده بگیرد.
وی افزود :حمایت از اشتغال خرد و
خانگی ،آموزش ودر اختیار گذاشتن
وسایل و تجهیزات در راستای

Y K

خودکفایی افراد تحت پوشش
کمیته امداد بسیار مؤثر میباشد.
مسعودی با اشاره به نمونههای دیگر
بیان داشت :بانک رسالت در شهر
گلبافت کرمان و بنیاد مستضعفان
در قلع گنج با ارائه تسهیالت باعث
ایجاد اشتغال پایدار شده است.
وی در پایان با اشاره به طرح انرژی
خورشیدی بیان داشت :با در
اختیار گذاشتن زمین ،تجهیزات و
تسهیالت میتوان  1میلیون تومان
درآمد پایدار در ماه برای محرومان
ایجاد کرد.

1ـ و ابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة لالرامل
(اصول کافی ،جلد  ،1صفحه )449

الرسل أ فإین مات أو
مح َّم ٌد إِال رسول قد ْ
5ـ َو َما َُ
خلت ِمن ْ
قبله ّ

قتل انقلبتم على أعقابکم (...سوره آل عمران ،آیه )144

2ـ ابراهیم فرزند پیامبر اسالم (صلی الله علیه و آله و سلم)کهدر

6ـ سیرة المصطفی ،هاشم معروف ،صفحه 717

8ـ بعدها به امیرالمؤمنین (علیه السالم)عرض شد :پیامبر اکرم

سال هشتم هجری به دنیا آمد و در  18ماهگی به علت بیماری

7ـ بعد از وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ،عایشه از

(صلی الله علیه و آله و سلم)چه سخنی با شما گفت؟ حضرت

ازدنیا رفت.

حضرت فاطمه (علیها السالم)پرسید :پیامبرخدا (صلی الله علیه

فرمود 1000 :باب علم به روی من گشوده شد که از هر بابی

شبر) ،جلد  ،1صفحه 90
3ـ جالء العیون مجلسی (تحقیق ّ

و آله و سلم)در آخرین لحظات چه گفت که تو گریان گشتی و

 1000باب دیگر گشوده گردد و به من دستوراتی داد که به آن

4ـدر حقیقت منظور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از

سپس چه گفت که شادمان شدی؟» فاطمه زهرا (علیها السالم)

عمل خواهم نمود ،ان شاء الله( .کشف الغمه ،جلد  ،1صفحه )18

امر به تالوت این آیه ،یادآوری این نکته است که امروز ،روز تحقق

فرمود« :بار اول مرا از مرگ خود خبر داد که ناراحت شدم و بار

9ـ طبقات ابن سعد ،جلد  ،2صفحه 263

این آیه است.

دوم به من فرمود تو اولین شخصی از خانواده من هستی که به

10ـ مناقب ابن شهر آشوب ،جلد  ،1صفحه  236و 237

عسکر یاراحمدی ،نیریزان فارس:
میزان حجم آب در مخزن سدچشمه
عاشق به  28میلیون مترمکعب کاهش
یافته است.
فریدون حیدری رئیس منابع نیریز
در این رابطه گفت :سد چشمه عاشق
گنجایش  62میلیون مترمکعب آبدارد
که با بارندگی سال زراعی  96-95حدود
 38میلیون مترمکعب آب را در خود
جایداد.
مقدار  8میلیون مترمکعب آب برای
استفاده کشاورزیدر سالهای  96و 97
رها شد و مقداری از آب آن نیز تبخیر شد
اما آمار دقیقی از آب چشمه عاشق که با
دبی خوب و مناسبی وارد مخزن میشد
وجود ندارد.

من ملحق میشوی( ».تاریخ ابن اثیر ،جلد  ،2صفحه  322ـ
طبقات ابن سعد ،جلد  ،2صفحه 247و )...

ذخیره آب سد چشمه عاشق  28میلیون متر مکعب

فیلم و عکس نارنما

