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دست فرمون

صفحهآخر

یک شهروند ...یک خبرنگار

مجید مجیدیدر جشنواره ونیز:
تحریمهای غیرانسانی بیش از همه به
خانواده های بی بضاعت ضربه میزند
با اعالم پوران گلفام :ساخت فیلم
سینمایی فرهاد مهراد توسط
رضادرمیشیان
بازسازی حملهداعش به مجلسدر سریال
جدیددهنمکی به نامدادستان
درحالی که رکورد تماشای هر قسمت سریال
در شبکه نمایش خانگی تا پیش از ایندر
اختیار سریال «همگناه» بود حاال «آقازاده»
این رکورد را مال خود کرده است

خبر هفته

ماجرای تغییر جنسیت فروتن

تغییر جنسیت محمدرضا فروتن (بازیگر سینما و
تلویزیون) در فضای مجازی بسیار جنجالی و پر سر
و صدا شد و در تمام شبکههای اجتماعی پر گفتگو
بود ،چنانکه در زیر آخرین پست اینستاگرامی صفحه
فروتن (که مربوط به حدود  2ماه قبل بود) بیش از 60
هزار کامنت نوشتند.
بعد از چند ساعت محمدرضا فروتن با انتشار پستی
در صفحه اینستاگرام خود نوشت« :خبری که شب
گذشتهدر مورد مندر شبکه های اجتماعی و رسانهها
منتشر شده استدروغ ودور از حقیقت است».
البته فروتن تنها به یک متن اکتفا کرد و تصویری از
خود یا هر آنچه که این ادعا را تکذیب کند ،ارائه نداد.

عکس :رضا ناجی /یکی از سینماهای شیراز 1387 -

مخالفت  13صنف سینمایی از واگذاری
شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما

بیست و یکم شهریورماه سالروز
محمد جاللی
گروه هنر
سینماست.
در ایران هر ساله روز  ۲۱شهریور
به عنوان روز سینما گرامیداشته میشود و جشن خانه
سینمادر این روز برگزار میگردد.
هنر سینما  ۱۲۴سال قدمتدارد.
تصاویر متحرک بهتدریج از کاروانهای شادی شروع
شد و تا آنجا پیشرفت کرد که به یکی از مهمترین
ابزارهای ارتباطات ،تفریحات و رسانه در قرن ۲۰
تبدیل شد.
«دختر لر» آغازگر ورود این صنعت در سال 1312
به ایران بود و بعد از آن سینمای ایران پیشرفت کرد و
بزرگ شد و از معدود کشورهایی هستیم که به غیر از
جوایز متعدد کن ،ونیز ،برلین دو مجسمه اسکار را در
اختیارداریم.
صفحه نقرهای سینما کاری کرد تا همه مجذوب آن
شوند! بازیگران بازی کردن را به صفحه کشاندند و
تماشاگران نظارگر نقشآفرینی آنان شدند.
هر چند نیریز سالهاست که از هنر هفتم بینصیب
است اما هرگاه سفری به شیراز داشتیم فارغ از

دغدغههای زندگی راهی سینما با سالنهای تاریک
میشدیم.
از پشت اتاقک اپراتور نور به صفحهی بزرگ سینما
دوخته میشد تا داستانی تازه بر روی پرده سینما ۲
ساعت از وقتمان را پر کند؛ داستانی که میتوانست
گاهی شیرین و کمدی باشد و گاهی تلخ و تراژدی،
حادثهای و یا معمایی.
شاید به خاطر داشته باشید که چگونه از گیشه بلیت
میگرفتیم و از بوفه سینما ساندویچ کتلت یا کالباس
با نوشابههای شیشهای میخریدیم و به سالن سینما
میرفتیم و نرم نرمک میخوردیم تا مبادا ساندویج
تمام شود و فیلم ادامه داشته باشد.
اما حاال دلتنگ روزهایی هستیم که تفریحات
روزانهامان محدود شده است.
دیگر از سینماهایی که هفته به هفته و ماه به ماه پرده
عوض میکردند خبر نیست و تصاویر فیلمهای قدیمی
روی پردههای بیرونی خاک میخورند.
تولید کنندهها واهمهدارند که آیا فیلم را اکران عمومی
کنند یا خیر؟ آیا تماشاگر با وجود کرونا باز هم برای
دیدن فیلم میآید؟

آنچه که شاید تا چند ماه دیگر بروز کند کاسته شدن
آثار سینمایی است.
ترس از کرونا نه تنها تماشاگر بلکه بازیگر را هم به بازی
داده و کار به جایی رسیده که کارگردان و تهیه کننده
جرئت ساخت فیلم را ندارند.
میگویند :چه تضمینی وجود دارد که در حین
فیلمبرداری عوامل با مشکل روبرو نشوند؟! کم هم
نبودند بازیگران و عوامل هنر هفتم که در این روزها به
بیماری کرونادچار شدند.
تازه اگر فیلم ساخته شد چه؟ آیا مخاطب به سینما
خواهد رفت و پول تهیه کننده باز خواهد گشت یا باید به
اجرای آنالین و اندکدرآمد آن تندهد ودر نهایت هم
قاچاق اثردر فضای مجازی!
شاید این بار محاسبات درست از کار در نیاید و 2×2
برابر با  4نشود؛ معادالت سینما خبر از روزهای عجیبی
میدهد اما چه میشود کرد؟
باید با حضور ویروس میکرونی کرونا ،زندگی را باز
تعریف نمود و حیات را پشت ماسکهاییدید که شاید
تا یک سال پیشدر چنین روزهایی ً
اصال وجود خارجی
نداشت!

خوب
صفحه 7

آغاز برداشت

پسته

شهروند خبرنگار:

ورودی شهر نیریز محل روگذر بسیار نابسامان شده! بشکههای نارنجی رنگ دور تا دور در
آنجا چیده شده که بسیار برای چهره شهر نامناسب است .اگر نیم ساعت کنارپارک معلم
بنشینید خواهید دید که ماشینهای پالک دیگر شهرها چگونه سر در گم هستند و دائمًا
مسیر را میپرسند و مابقی هم که سؤال نمیکنند وارد شهر شده و پس از مدتی سرگردانی
شهر را ترک میکنند .آسفالت مسیر خراب است و تاکنون تعدادی از موتورسواران واژگون
شدهاند و ماشینهای سواری هم سواری زیرشان گیرمیکند.
تصاویر خبری خود را به شماره زیر ارسال کنید تادر مجموعه رسانهای نیریزان فارسدرج
گردد:
0917 731 5146

در قطب فارس
صفحه 3

مدارس باز،

آموزش مجازی
صفحه 2

دکه مطبوعاتی سر فلکه شهر هرت

تحلیل ُقلمراد
از اخبار مهم
روز
صفحه 12+1
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ینریزانفارسچونعصرینریززبانمردماست
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محصولعالی،قیمت

ورودی نابسامان نیریز

ارشاد المرد

صفحه 14

گفتگو با انجیرکاران باتجربه نیریز

دلتنگ سینما ،گیشه و بوفه

جدید فرهنگ و

طیبی در گام دوم

تیترهای هفته
منتقد اسکرین اینترنشنالدر جشنواره
ونیز برای فیلم «خورشید» مجید
مجیدی  ۲ستارهدادند

قرایی سرپرست
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هشدار شهردار:

زنگ خطر!

افزایش تفکیک غیرقانونی زمین در نیریز
شهردار نیریز با اعالم اینکه تفکیکهای غیرقانونی
زمین در نیریز در حال افزایش است زنگ خطر را به
صدادر آورد.
حامد فرغت خبر از تفکیکهای غیرقانونی گسترده
زمیندر سطح شهر نیریزداد و گفت :تاکنوندو نامه
به دادستانی ارسال کردهایم.
وی افزود :متأسفانه این اتفاقدر سطح شهر به صورت
افسار گسیخته و زائد الوصفی توسط مالکان زمین
با همکاری بنگاههای معامالتی امالک و مسکن در
حال انجام است و مالکان به صورت غیرقانونی قطعات

زمینهای خود را مجزا به فروش میرسانند که این
موضوع هم خارج از قوانین شهرداری میباشد همدر
آینده مشکالت حقوقی فراوانی را برای خریداران
ایجاد مینماید.
عالوه بر این تشکیل پروندههای حقوقی و افزایش
حجم پروندههای دادگستری موجب ساخت و
سازهای غیرقانونی و غیر فنی میشود و این مسئله
سیاستهای شهرسازی و طرح تفصیلی شهر را به هم
میریزد.
ادامه در صفحه 2

سرمقاله

نیاز جدی نیریز به

موزه مردم شناسی

ِگلی خوشبویدر حمام روزی
رسید ازدست محبوبی بهدستم
همین که بیت باال را خواندم ،دانشجویی گفت :استاد! ُگلی
خوشبو ،این ُگل است که خوشبوست نه ِگل .گفتم :بگذارید
قطعه تمام شود ،متوجه قرائتدرست آن خواهید شد.
صفحه 2

دستگیری  12سارق
اموال مردم
//

 9تصادف
با  3کشته در یک روز
صفحه 5

قدس چهره گشود...

صفحه 4
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گزارش اختصاصی

کمکخواهی جوان  28ساله:

مرا از خودکشی نجات دهید

رضا  7ساله بود که آن اتفاق وحشتناک افتاد .اتفاقی که حاال پس از
 21سال همچنان بر زندگی او سایه انداخته و رهایش نمیکند.
آن روز با یکی از بستگانش در خانه تنها بود .مردی که چند برابر او سن
داشت .خانواده در اوج اعتماد فرزند خود را با او تنها گذاشته و رفته
بودند .رضا در دنیای کودکی خود غرق بود که ناگهان خود را اسیر

چنگال یک شیطانصفت دید .نمیتوانست کاری کند .هیچوقت
چشمان بیرحم او را از یاد نمیبرد .و افتاد آن اتفاقی که نباید ...
سالها گذشت و او قد کشید و بزرگ شد اما هیچگاه ماجرای آن روز را
با خانوادهدر میان نگذاشت.
ادامه در صفحه 8
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