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یگزین فصل سوم
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توئیتر اعالم کر
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جدا شده و در حا
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ی ،پس از سه سال
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مصیبی ،به سینما
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تولید پسته

آشنایی با زندگی حرفهای امیرحسین آرمان

آرمانی در کالبد مانکن

امیرحسین آرمان در مدت زمان کمی
توانستدردنیای بازیگری خود را پیدا کند
و مشهور شود او این روزها با نقش آفرینی
در سریال نمایش خانگی «مانکن» باردیگر
تواناییهایش را به رخ میکشد.
امیرحسین آرمان (زاده  ۱۴آبان - ۱۳۶۱
تهران) بازیگر سینما و تلویزیون ایران است.
اولین تجربه بازیگری او بهطور رسمی
فیلم سینمایی «ازدواج به سبک ایرانی»
به کارگردانی حسن فتحی در سال ۱۳۸۳
بود .امیرحسین آرمان پس از این تجربه
در چندین فیلم سینمایی به ایفای نقش
پرداخت که از این بین در سینمایی «صد
سال به این سالها»درخشش خود را بیش
از پیش به نمایش گذاشت .پس از آن نیز
فعالیتش در سینما با فیلمهایی همچون
نازنین ،در امتداد شهر ،شیفت شب ،یک
حبه قند و… ادامه یافت و سرانجام با حضور
در سریالهای تلویزیونی «کیمیا» به
کارگردانی جواد افشار و «پریا» کاری از
حسین سهیلیزاده شناخته شد.
کوتاه از آرمان
 در میان بازیکنان فوتبال احمدرضاعابدزاده را بسیار قبولدارم
 به دنبال شهرت نیستم و برای همین درکرج زندگی میکنم.
 زندگیدر تهران مرا عصبی میکند. به غیر از بازیگری یک رستوراندارم. بیشترین فن پیجهای اینستاگرام متعلقبه امیرحسین آرمان است!
 سریال کیمیا باعث شناخته شدن بیشتراو و سریال پریا باعث شدت گرفتن این
مسئله شد.
 اولویتی بین سینما و تلویزیون قائلنیستم اما به هرحال تلویزیون شما را بیشتر
معرفی میکند!
 در میان بازیگران خواننده صدای حامدبهداد را قبول دارم و در میان خوانندگان
صدای بهنام بانی را میپسندم.
 -امیرحسین آرمان خوانندگی را به صورت

حرفهای از سال  ۱۳۸۲با ترانه «به
سوی تو» آغاز کرد و تاکنون شش
ترانه را منتشر کرده است.
آثار سینمایی
دشمن زن ،نهنگ عنبر  ،۲آنها،
خبر خاصی نیست ،نازنین،
من مادر هستم ،برف روی
شیروانی داغ ،در امتدا د
شهر ،یه حبه قند ،امشب
شب مهتابه و ازدواج به سبک
ایرانی.
آثار تلویزیونی
کاله پهلوی ،سرزمین کهن،
پیدا و پنهان ،زخم ،کیمیا،
پریا و مرز خوشبختی
نمایش خانگی
مسابقه  ۱۳شمالی ،ممنوعه،
مانکن
آثار موسیقی:
به سوی تو ،مثل یک خواب ،آتش ،هرشب،
خواستنی ،ترفند (تیتراژ برنامه فرمول
یک) ،تا تو نگام میکنی و فرقی نمیکنه
جوایز و کاندیدها
 برنده دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقشمکمل مرد برای بازی در فیلم سینمایی
«برف روی شیروانیداغ»در سال 1390
 نامزد دریافت جایزه بهترین قطعه پاپبرای ترانه «خواستنی»در چهارمین جشن
موسیقی مادر سال ۱۳۹۶
 نامزد دریافت تندیس حافظ بهترینبازیگر مرد برای سریال پریا (نقش
کیوان) از جشن حافظ در
سال 1396
 نامزد دریافتجایزه بهترین
قطعه پاپ برای
ترانه «ترفند» در
پنجمین جشن
موسیقی ما در سال
۱۳۹۷
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سفرهنیریزیها

محمد جاللی ،نیریزان فارس:
نیریزی ها کمتراز میانگین کشوری
گوشت میخورند.
بر اساس آماری که نیریزان فارس
به دست آورده میزان سرانه مصرف
گوشت نیریزیها کمتر از سرانه
کشوری است.
در این آمار آمده است که به طور
میانگین مردم نیریز ساالنه  3کیلو و

 600گرم گوشت میخورند و این در
حالی است که سرانه مصرف گوشت
در ایران  ۶کیلوگرم میباشد.
البته این را هم مدنظر قرار داشته
باشید که میانگین مصرف گوشت
در ایران بسیار پایینتر از استاندارد
جهانی است به گونهای که این سرانه
در ترکیه  ،۲۷عربستان  ،39اروپا ۴۵
و آمریکا و کانادا  ۷۰کیلوگرم است.

گفتگوی هفته
مهربانی کنیم برای

یک زن تنها و کوهی از مشکالت

تازه پا به  18سالگی
گذاشته بود که رضا به
آمد.
خواستگاریاش
همیشه در خانه حرف،
ِ
حرف پدرش بود .او رضا
را میشناخت؛ گفت پسر
زحمتکشی است که
یتیمی کشیده و مرد شده
است.

همچنین مصرف سرانه گوشت در
دنیا  ۴۱کیلوگرم میباشد.
حجت مهدیزاده رئیس اتحادیه
قصابان نیریز در این ارتباط به ما
گفت :به صورت روزانه  ۵۰۰کیلوگرم
دام سبک و حدود  ۶۰۰کیلوگرم دام
سنگین در کشتارگاه نیریز ذبح
میشود.

اختصاص  700تن قیر به الیرز

ادامه در صفحه 3

 40بسته هروئین
در معده زن جوان
//

قتل در سیرجان
بلوا در نیریز و کازرون
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به دنبال حسابکشی نماینده از وزیر
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خبر

پرداخت خسارت  16میلیاردی سیل
به کشاورزان نیریزی

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان
نیریز خبر از تخصیص  16میلیارد و
 315میلیون تومان تسهیالت بالعوض

و کمبهره خسارت سیل سال 1398
طی سه مرحله به بخش کشاورزی این
شهرستانداد.
علیرضا بصیری در ادامه افزود :به همت

کارکنان این مدیریت ،مدیریتهای
ستادی سازمان جهادکشاورزی فارس و
همراهی فرمانداری شهرستان...،
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