سکانس آخر
مسعود كيم
يايی« :خون شد»
شايد بهت
رين فيلمم باشد

بیانیه  200کا
رگردان ،بازیگر و
هنرمند ایرانی:
آنها می گویند به
فقدان امنیت
شغلی و سانسور
اعتراض دارند
و خواستار امنیت
حرفه ای
در کار خود هستند

شهر فرنگ

گفتگو با کوثر کامرانی:

نگاهی به کارنامه ابراهیمآبادی

دانشآموخته پراگ و دلسوز پیشکسوتان

فیلم «ج
وکر» ساخته «تاد
فیلیپس» به رق
م فروش فراتر از
انتظار  ۹۰۰م
یلیون دالر رساند

«طرح ممنوعی
ت ضبط و پخش
اعترافات اشخا
ص از صداوسیما و
دیگر رسان 
ههای گروهی» از
سوی هیئ
ت رئیسه مجلس
اعالم وصول شد

C M

صدا و سیما
با مهران مدیری
برای ادامه
«دورهمی» وارد
مذاکره شد

صاحبامتیاز و مدیر مسئول :غالمرضا شعبانپور  /سردبیر :امین رجبی  -زیر نظر شورای نویسندگان
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جستجوی
آب و رنگ زندگی
در آبرنگ

ناشناخته

صفحه 7

صفحه 12

ابراهیمآبادی بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون
چندی پیش به دلیل بیماری جان خود را از
دستداد.
او در  ۲۴مرداد  ۱۳۱۳خورشیدی در محله
کوچه باغ تبریز بهدنیا آمد.
وی تا کالس پنجم ابتداییدر تبریز به مدرسه
رفت و دبیرستان را در تهران به پایان رساند.
در دوران دبیرستان ،به هنر نمایش عالقهمند
شد تا آنکه سرانجام ،در کالسهای تئاتر
هنرهای زیبای کشور که به وسیله مربیان
خارجی در مدارس تشکیل شده بود ،امتحان
داد و پس از قبولیدردورهای یکساله زیر نظر
پروفسور داویدسون و کوتکیم بی شرکت
کرد؛ سپس به هنرستان هنرپیشگی رفت
و زیر نظر اساتیدی همچون علیاصغر
گرمسیری و هوشنگ سارنگ هنرستان را به
پایان رساند.
ادامه تحصیل به شهر پراگ در کشور
برای ٔ
چکسلواکی رفت و پنج سال بعد ،در مقطع
کارشناسی کارگردانی نمایش و بازیگری از
آکادمی هنرهایدراماتیک فارغالتحصیل شد.
وی همزمان در تئاترهای حرفهای نیز کار
کرد .او پس از  ۱۴سال از چکسلواکی به ایران
بازگشت و در اداره برنامههای تئاتر و خانه
نمایش استخدام شدو در سال  ۱۳۷۲از تئاتر
بازنشسته شد.

او چندین بار ناظر جشنواره تئاتر در تهران و
شهرستانها بود .همچنین چهار دوره ،عضو
شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای
ایران در خانه سینما و چهار دوره داور
فیلمهای سینمای ایراندر جشن خانه سینما
بود.
زندگی شخصی
ابراهیم آبادی در جوانی با ملیحه ابراهیمی
ازدواج کرده و دارای فرزند شد .ملیحه
ابراهیمی گریمور و بازیگر متولد ۱۳۱۹
در تبریز بو ده و دارای مدرک فوق دیپلم
چهرهپردازی از پراگ است .وی نخستین
بازی خود رادر نمایش با شرفها انجامداد و با
فیلم سینمایی الماس ۳۳در سال  ۱۳۴۶وارد
سینما شد.
فعالیتها
او در تمام سالهای فعالیت حرفهای خود
عالوه بر فعالیت در تئاتر ،در فیلمها و
سریالهای زیادی بازی کرد که از آن جمله
به فیلمهای «عطر کافور عطر یاس»« ،توکیو
بدون توقف»« ،صد سال به این سالها»
میتوان اشاره کرد.
سریالهای «مختارنامه»« ،پاورچین»،
«شب دهم» و «معصومیت از دست رفته»
از جمله آثار شناخته شده وی در تلویزیون
هستند.

Y K

بیماری و درگذشت
آبادی از  ۱۹مهر  ۱۳۹۸بعلت بیماری ریه در
بیمارستانی در تهران در کما به سر میُبرد.
او در  ۲۹مهر  ۱۳۹۸مورد عمل جراحی
تکهبرداری از شش قرار گرفت و پس از آن
به کما رفت .او ساعت  ۱۷روز  ۹آبان ۱۳۹۸
درگذشت.
دغدغه پیشکسوتان
آبادی چندی پیش از مسئوالن فرهنگ و
هنر خواست که فکری به حال هنرمندان
پیشکسوت کنند ،نگذارند هنر به یغما برود و
هرکسی بدون تربیت ،پرورش ،و آموزش الزم
وارد این حرفه شود.
ابراهیم آبادی در این باره گفت« :خواسته ما
این است که یک مقدار بیشتر به هنرمندان
محبت کنند؛ نه تنها هنرمندان ،بلکه در
جامعه کسانی هستند که هنرمند واقعیاند،
ولی گلوی گشادی ندارند که بتوانند حرف
بزنند و ساکت و راحت در منزل نشستهاند و
محتاجند؛ کسی نیست به آنها کمک کند.
حقیقت امر این است که هنرمندانی هستند
که محتاج واقعیاند؛ حتی محتاجدارو… »
جوایز
 نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقشدوم مرد نهمیندوره جشنواره فیلم فجر برای
فیلم آپارتمان شماره ۱۳

محمد ،پیامبر
ینریزانفارسچونعصرینریززبانمردماست
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شمار گورهای پارک ملی از هزار گذشت ...

صفحه 4

سیاه ،سفید ،خاکستری

آخری
ن اخبار از سیریال
ق
لی
فو سانس 
هها:
قرار است ۳۰
قسمت از سریال
پخش شود و ۲۰
قسمت دیگر این
سریال قبل از
ماه رمضان  ۹۹به
روی آنتن برود

کیانوش عی
اری کارگران فیلم
خانه پدری :مگ
ر فيلم چه حرفي
م 
يزند كه شما ب
رآشفته ،نگران و
دلواپس شديد؟

هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان
تلفن( :دفتر) (/ 07153830903دورنگار)(/07153830901پیغامگیر)( / 07153830900پیامک)(/10009170001393همراه)09178001808

انتقاد مسعود ف
راستی از توقیف
«خانه پدری» :با پ
ایین کشیدن فیلم
راه
نقدش بسته شد

در ج
شنواره فیلم آنتالیا
جایزه بهترین کا
رگردانی و بهترین
بازیگر به رضا
میرکریمی و حامد
بهداد برای فیل
م «قصر شیرین»
نماینده سین
مای ایران رسید

میالدش فرخنده باد

انتشار تصویری با تیتر «وقتی شهدا پیر میشوند»
در فضای مجازی سبب شد تا موجی از انتقادات
در مورد تابلوهای نصب شده شهدا در شهر نیریز
به راه بیفتد.
اما بالفاصله شهرداری نیریز با ارسال تصاویری به
رسانهها خبر از تعویض تدریجی این تابلوهاداد.
شهردار نیریز در گفتگو با ما اعالم کرد :تعویض
تصاویر شهدادر بلوار امام رضا تمام شده و بناداریم
تا پایان سال تمامی تابلوهای شهدادر شهر نیریز
را تعویض کنیم.
حامد فرغت گفت :در فاز دوم ،تعویض تابلوهای
بلوار سر داران را در دست اقدام داریم و
خوشبختانه به موازات نصب ،کار طراحی بنرهادر
حال انجام میباشد.

 تصویری از حیات وحش بهرامگور /عکس :عرفان سامانفر

اولی نیریز

پرستار ،قربانی

در مسابقات آبی طنابکشی فارس

تصادف پراید و تریلی

//

//

سومی بسکتبال نیریز
در فارس
صفحه 14

شعلههای آتش بخاری
بر جان کودک  2ساله
صفحه 5

o

مهر تأیید ارگانیک
بر انار نیریز
روابط عمومی مدیریت جهاد
کشاورزی :اولین گواهی ارگانیک
محصول اناردر فارس صادر شد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان
نیریز گفت :تولید محصوالت گواهی
شده ،سالم و ارگانیک از اولویتهای
بخش کشاورزی میباشد که در
همین زمینه مراجع مربوطه پس از

وقتی شهدا پیر میشوند
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آزمایشهای الزم ،اقدام به صدور
گواهیهای  ،ICMاستاندارد تشویقی
و ارگانیک مینمایند که در رأس همه
آنها گواهینامه مدیریت محصوالت
کشاورزی ارگانیک قراردارد.
علیرضا بصیری با اشاره به نیاز جامعه
امروز به مصرف محصوالت غذایی
سالم و بهداشتی خاطرنشان کرد:

محصولی ارگانیک به شمار میرود که
هیچگونه ترکیب سمی در آن وجود
نداشته باشد ودر بسیاری از کشورهای
جهان از جمله ایران ،استانداردهای
داخلی به منظور مدیریت تولید وجود
دارد که  INSO11000یکی از آنها
بوده و توسط بخش خصوصی صادر
ادامه در صفحه 3
میشو د.

حوادث

مرگ خاموش راننده در شب
سرد نیریز

راننده هراتی داخل کامیونش در نیریز دچار گاز گرفتگی شد و
درگذشت.
بنا بر اعالم فرمانده پلیس راه نیریز ،رانندگان دو کامیون
ایسوزو ،از اهالی هرات در استان یزد در ساعتهای پایانی روز

یکشنبه  12آبان به طرف شرق کشوردر حرکت بودهاند که حدود
نیمه شب ودردقایق آغازین روزدوشنبه  13آبان با توجه به خواب
آلودگی شدید یکی از رانندگاندر پارکینگ روستایدولت آباددر
محور آباده طشک  -نیریز متوقف میشوند .ادامه در صفحه 5

تیترهای هفته

اردوی تمرینی

امدادگران بر فراز تارم
صفحه 3

اعتبارات سال  98نیریز

 32میلیارد
صفحه 3

پیامک بزنید
تا بدانید چقدر پول
از جیبتان رفته!
صفحه 3

واماندگان تولید

در بنبست!
صفحه 4
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دعوت به همکاری
خبرنگار نیریزان فارس شوید
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