آوای دلنشین//

یواشکیها

کاش یــک ذره تـپلتر بــودی!!
گفته بودم که تو را میخواهم
آری،آری ،به خـدا میخواهــم
عاشقــم،جرم من این است فـقط
ذرهای مهر و وفا میخـواهـم
چشــم نامحرم اگــر دید تو را
چشمش از کاسه جدا میخواهــم
کاش یــک ذره تـپلتر بــودی
تا بگویم که چرا میخواهـم؟!
بنده از جنـس بـشر بـــیزارم
بلکه یک مرغ دو پا میخواهم!
شاعر  :راشد انصاری

لبخندک

لبخندک

 همیشه وقتی سوار تاکسی میشم یکی از استرسام اینهکه نمیدونم وقت مناسب برای دادن کرایه ِکی هست!
تا میام کرایه بدم همش یارو داره سبقت میگیره یا
میپیچه!

نگاهی به زندگی حرفهای فریبرز الچینی

فعالترین آهنگساز در تاریخ موسیقی فیلم ایران
همشهریآنالین :فریبرز الچینی آهنگساز ترانه و موسیقی
فیلم و نوازنده پیانو چهارم شهریور ماه  ۱۳۲۸در تهران متولد
شد.
فریبرز الچینی تحصیالت موسیقی خود را از سن ده سالگی
در هنرستان عالی موسیقی آغاز کرد .هنگامی که خود هنوز
کودکی بیش نبود با تصنیف مجموعهای به نام «فصلها و رنگها»
و «آوازهای دیگر» فعالیت حرفهای خود را با همکاری کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز نمود و در بدو جوانی
با خلق و تصنیف بیش از صد قطعه برای خوانندگان پاپ
آن دوره ،آینده خود را به عنوان آهنگساز رقم زد .از جمله
کارهای معروف او می توان به ترانه گل گلدون اشاره کرد.
در سال  ۱۳۵۸همراه با کولهباری از تجربیات حرفهای
جهت ادامه تحصیل راهی اروپا شد .چهار سال بعد ،پس
از فارغالتحصیلی از دانشگاه سوربن پاریس به عضویت
آهنگسازان فرانسه درآمد و همزمان به دعوت تلویزیون
فرانسه همکاری خود را با این سازمان با نوشتن موسیقی
برای کودکان آغاز نمود .اقامت در اروپا سبک وی را متأثر
از سبک کالسیک نمود .وی همچنین با موسیقی کامپیوتری
آشنا شد و تحصیالت تخصصی خود را در این رشته تکمیل
کرد.

//

		
کاکتوس //

			

 خدا ازت نگذره ملوان زبل ،باز یادم افتاد ...بچه که بودم وقتی اسفناج میخوردم حس میکردم
زورم زیاد شده ،میرفتم تو کوچه دعوا ،یه دل سیر
کتک میخوردم بر میگشتم.

خداحافظی ایرانی با ستارههای جهان!

سیاه ،سفید ،خاکستری

//

برگزاری روز پزشک پس از  5سال
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خبرها:

افتتاح کارخانه کنسانتره
قطرونار

 افتخار آفرینی گروه کر همسرایانفرهنگی و گروه سرود پسران در کشور
 باند پرواز بهرامگوربه بهرهبرداری رسید

صفحه آخر  /چهارشنبه  11شهریور 1394
شماره 612

ما را در فضای مجازی ببینید...

asreneyriz.ir

هندوانه با  48ساعت گارانتی /عکس :محمد علی هدایتی -جاده چالوس

 -تغییر مدیران فارس در راه است

رسانه:

//

[ 2تا ]4

 پرداخت وام ضروری به بازنشستگان -فرصت بانك ملي براي بخشودگي

افتتاحموزهخطوکتابتنیریز

جرايم تأخير بدهکاران

				

 ماجرای پسگردنی ایرانی[]8

 نجات دو خانواده گرفتار در آسانسور پرواز خودرو در رودخانه مرگ کشف الشه چهار پرنده وحشیاز منزلی در نیریز
//

[ 3و ]4

یواشکیها:

 -کاش یک ذره تپلتر بودی!!

 به مخابرات زدم پرسیدم :چرا همش اینترنت قطعمیشه؟ گفت :اگه ما قطع نکنیم شما کی میری حموم؟
کی خانوادتو میبینی؟ کی به کار و زندگی میرسی؟
کی میری دستشویی؟ ...ک ً
ال هیچوقت اینجوری قانع
نشده بودم ...من همینجا از مسئولین نهایت قدردانی رو
دارم که اینقدر به فکرمونن!

دوره دوم  سال چهاردهم  شماره  12  612صفحه  500 تومان

به همت مهندس نصیرزاده سرمایهگذار نیریزی،

حوادث:

 دوس دارم یه روز آنقد پولدار بشم که ...وقتی رانی میخورم؛ اون تیکه آخر آناناس که ته قوطی
گیر میکنه واسم مهم نباشه! این خیلی مهمه میفهمی؟!

صفحهی 9
o

//

یه حرفی رو االن بهتون میزنم  7ماه دیگه بهشمیرسین ...
سال نو مبارک

همت اهالی مشکان برای نجات محیط زیست

صفحهی 4

به روبرتو کارلوس

 اینقد بدم میاد صبح که بیدار میشم ،به جای صبحونهناهار میزارن جلوم!

C M
Y K

آلبومهای پرفروش «پاییز طالیی» و «نوآوری دکلمه شعر
نو» ،از اولین آثار وی پس از بازگشت به ایران است .الچینی
در سال  ۱۳۶۴برای اولین بار از کامپیوتر در آهنگسازی سود

جست و پیشگام استفاده از این تکنولوژی در ایران به شمار
میرود.
وی در طی پانزده سال بعد ،با بهرهگیری از کامپیوتر ،برای
صدها فیلم ،سریال ،انیمیشن و ...آهنگ ساخت به طوری که
فعالترین آهنگساز فیلم در این دوره و شاید در تاریخ موسیقی
فیلم ایران به شمار میآید .موسیقی «نار و نی»« ،دندان مار»« ،رد
پای گرگ» ،نوای آشنای برنامه کودک برای بیش از دو دهه و
صدها پروژه دیگر حاصل فعالیتهای هنری این آهنگساز است.
الچینی در سالهای اخیر ،با ادامه آلبومهای «پاییز طالیی» و
«سه گانه مرثیه» ،فعالیت خود را بر روی خلق آثار کالسیک
مدرن متمرکز کرد و همزمان در حال مستندسازی و
علمیکردن بیش از هزار قطعه پاپ و فولکلور ایران در
مجموعه«بوی دیروز» ،میباشد.
حاصل این تالش ،دعوت اخیر ناشر آلمان ی �Schott Mu
 sicبا سابقه درخشان  ۲۷۰ساله در نشر موسیقی کالسیک،
برای همکاری با وی است.
این کمپانی که ناشر اساتید و بزرگانی در موسیقی
کالسیک چون بتهوون ،واگنر و کارل ارف میباشد ،نشر
کلیه آثار فریبرز الچینی را در سطح گسترده و جهانی در برنامه
کاری خود دارد.
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صفحه2

اینآخرینشماره هفتهنامهعصرنیریزاست
عصر نیریز در نیریزان فارس ادغام شد

خوانندگان عزیز استحضار دارند که
از اول مهرماه سال گذشته تاکنون دو
نشریه را منتشر نمودهایم:
 -1هفتهنامه نیریزان فارس روزهای
شنبه
 -2هفتهنامه عصر نیریز روزهای
سهشنبه
همانگونه که از همان ابتدا در چند
نوبت توضیح دادیم هدف از این کار
کاهش دوره اطالعرسانی از  6روز

به  3روز بود اما از همان آغاز برخی
خوانندگان در اظهارنظرهای حضوری
با اینجانب ،همکاران و کارکنان ابراز
ناخرسندی میکردند ومیگفتند:
«یک هفتهنامه کافی است» ولی ما
برآن باور بودیم که این مسأله حداقل
برای یک فرایند  9ماهه باید انجام شود
تا خوانندگان وضعیت جدید را تجربه
کنند و آنگاه نظرشان را جویا شویم.
پس از گذشت ده ماه ،یعنی در

اواخر تیر و اوایل مرداد ،اقدام به
انجام یک نظرسنجی علمی با استفاده
از پرسشنامه و مصاحبه نمودیم.
نظر قشرهای گوناگون ،زن ،مرد،
گروههای سنی مختلف ،محالت
مختلف ،تحصیالت متفاوت و  ...همه
را مدنظر قرار دادیم.
عمدهترین نتیجه این بود:
 یک هفتهنامهکافی است (حدود 85درادامه در صفحه 9
صد)

مهدی منفرد :کارخانه کنسانتره
قطرونار قطرویه با ظرفیت ایجاد 30
شغل مستقیم جهت فراوری محصول
انار باغات قطرویه افتتاح شد.
در روز شنبه  7شهریورماه بهمناسبت
هفته دولت و با حضور مهندس رضاییان
معاون استاندار ،مهندس امیری فرماندار
،مهندس سقایی نماینده مجلس ،و سایر

راهروهای اختالف

مسئولین کارخانه فراوری انار که در
فاز اول میتواندبرای  30نفر به طور
مستقیم ایجاد اشتغال کند و در آینده با
راهاندازی خط تولید ترشیجات و کامل
شدن پروژه میتواند تا دو برابر افزایش
پیدا کند.
مهندس علیاکبر نصیرزاده
سرمایهگذار این طرح که از اهالی

قطرویه میباشد خواستار اصالح جاده
دسترسی به کارخانه ،کمک در زمینه
تسهیالت جهت راهاندازی فازهای
بعدی کارخانه و رفع مشکل تأمین آب
کارخانه شد که مهندس سقایی نماینده
مجلس و مهندس امیری فرماندار در
این زمینه قول مساعد و همکاری دادند.
ادامه در صفحه 3

فرهنگ

در انتظار
بازگشت شوهرم هستم

چند دقیقه آشنایی با
امام موسی صدر

بچهاش را نشاند روی زانویش.
بچهای که ناخواسته بود و یک
روز قرار بود او را بکشد  ...بعد از
چند سال هنوز هم گاهی خاطرات
آنروزها قلبش را به درد میآورد؛
روزهایی که قرار بود کودکش را
به خاطر بیپولی و فقر قربانی کند.

روز نهم شهریور ،سی
و هفتمین سالروز ربوده
شدن امام موسی صدر
به دست معمر قزافی
رئیسجمهور مخلوع لیبی
است .به همین مناسبت نگاهی کوتاه انداختهایم به مشی آن
روحانی واالمقام که یادش همواره در ذهنها باقی است.

درصفحهی6

در صفحهی 10
C M
Y K

 میخوام برم هند اونایی که خورشید میپرستن رو بیارمآبادان ساعت  2ظهر بذارمشون تو حیاط بهشون بگم
عبادت کنید! ببینم سر دینشون میمونن یا نه!
 مادربزرگ دوستم  120سالشه دو روز پیش خوابیدبیدار نشد .چشاشو بستن تشهد خوندن براش بعد از نیم
ساعت بیدار شد! فکر کنم داشت بروز رسانی میشد
برای یه قرن دیگه.
 مرد خوب همیشه دوجاش باید کبود باشه:یکی چشمش ،یکی هم روی دستش...
صبح که داره میره هرچی خانومش گفت محکم بزنه
رو چشمش و بگه رو چشام خانومی ،شب که میاد یهو
محکم بزنه رو دستش و بگه ای داد بیداد یادم رفت ...

راهی آسان برای ارتباط با ما
و ارسال نوشته و عکس
وایبر و وات 
سآپ نیریزان فارس
و عصر ن 
یریز

0917 800 1808

