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کارتون
در این شماره به معرفی یکی از گروههای
پرطرفدار و جذاب موسیقی با نام ایوان بند
(حسین شریفی و فواد غفاری) میپردازیم.
ایوان بند یکی از جدیدترین بندهای
موسیقی است که شاعر و ترانه سرای آن
حدیثدهقان است.
شکل گیری ایوان بند
ایوان بنددر اسفند ماه  1395تشکیل شد و
حاال زیر نظر شرکت آوای هنری میباشد،
قطعه «ماه منی» این گروه در آذر  96جزو
پردانلودترین قطعه موسیقیدر زمان خود
شد.
اولین کنسرت
ایوان بند بعد از محرم و صفر سال 1397
برای اولین بار در سالن میالد نمایشگاه
تهران به روی صحنه رفت و قطعات مشهور
آن عالیجناب عشق ،عهد کردم ،نگم برات،
آروم جونم بود.
بیوگرافی فواد غفاری
فواد غفاری متولد  8مرداد  1365در
تهران ،آهنگساز است.
فارغالتحصیل لیسانس رشته صنایع
غذایی میباشد ،از  9سالگی نوازندگی
کیبورد را زیر نظر استاد ایوانی شروع کرد و
اولین بار آهنگساز سریالدلنوازان با صدای
لهراسبی بود.

بعنوان آهنگساز و تنظیم کننده
همکاریهایی با علی عبدالمالکی ،فریدون
آسرایی ،رضا صادقی ،سینا شعبانخانی،
میثم ابراهیم ،و علی لهراسبیداشت.
فواد غفاری در سال  1394به همراه
سیروان خسروی برنده جایزه بهترین
آهنگساز پاپ جشن ساالنه موسیقی شد
و با میثم ابراهیمی در تیتراژ دردسرهای
عظیم نیز همکاریداشت.
او آهنگسازی تیتراژ برنامه سه ستاره

مجتبی دلزنده شروع کر د و در اولین
فعالیت خود اجرای تیتراژ ویژه برنامه
شب عید سال  94به نام «آنجا آینده بود» را
برعهدهداشت.
تجربیات انفرادی او چندان موفق نبود.
حسین شریفی هنوز ازدواج نکرده و
مجرداست.
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تیترهای هفته
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طراح :سیدیاسین حسینی

خاکبرداری  8کیلومتری
جاده بنهکالغی نیریز

تکذیبشد

نگفتهام بهرامگور به گلگهر واگذار شده است

آیتا ...فقیه در نماز عید فطر:

پشتپردهها را
به مردم بگویید

 /دکتر مسعودی نماینده نیریز و استهبان:

پیگیر جدی تکمیل چرخه فوالد نیریز هستم
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حسین شریفی
علیخانی بود و هنوز ازدواج نکرده و مجرد
است.
بیوگرافی حسین شریفی
حسین شریفی متولد  28اردیبهشت
 1366در رفسنجان و خواننده این گروه
است.
خوانندگی را از  14سالگی زیر نظر استاد

فواد غفاری
را پر کرده است و بیشتر وقتشان را روی
آلبوم تمرکز دادهاند و در تدارک اولین
کنسرت خود هستند تا خاطرات خوبی
برای هواداران رقم بزنند.
علت اینکه ایوان را برای بند خود انتخاب
کردیم کام ًال اتفاقی بوده است .ایوان
به معنای پسر جنگجو و خدای بخشش
است.

نوستالژی
مایبیبی دهه شصتیها
این روزها مارکهای مختلفی از پوشکهای بچه
وجود دارد که قیمتهایشان نجومی است و رو به
افزایش.
یک پیشنهاد دهه شصتی:
وسط این مایبیبی کهنه میگذاشتن و میبستند
به ما و ما اینجوری بزرگ شدیم؛ هیچ حساسیتی هم
به هم نزدیم!!!!

قاچاق شیشه مخلوط با بنزین
صفحه 5

حکایتهایمریزایینریزی
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 /دکتر اسماعیلی نماینده خرامه:
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ترفند عجیب
سوداگران
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گلگهر سهمی در بهرامگور ندارد

به حاجیآباد هرمزگان

تفریح  :فقط موسیقی
این دو معتقدند :موسیقی تمام اوقات آنها

ینریزانفارسچونعصرینریززبانمردماست
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گفتگوی هفته

بر اساس یک سرگذشت واقعی

بهترین روزهای عمر

پشت میلهها

آغازبهکاررسمی
هیئتفوتبالباحضور
درهیئتاستان

زمانه َ
جیگلَمگویی
زن و شویها

وارد ساختمان که میشوی برای چند دقیقه حس میکنی
دیوارها و ستونهای اینمکان عجین شده با بوی سیگار؛ اما
با گذشت چند دقیقه متوجه میشوی که در اینجا افراد در
محیطی مملو از امید ،شب و روز میگذرانند...

گفتگو با رئیس جدید
هیئت کوهنوردی
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آغاز برداشت زودرسترین شلیل کشور در نیریز
در صفحه 15
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