سکانس آخر

شهر فرنگ

تنگه ابوقری
ب به تهیهکنندگی
سعید ملکان برن
ده بیستویکمین
جشن
سینمای ایران شد

هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحبامتیاز و مدیر مسئول :غالمرضا شعبانپور  /سردبیر :امین رجبی  -زیر نظر شورای نویسندگان

مرگ امید
علیمردانی بازیگر
نقش رست
م سریال ستایش
تکذیب شد

نشانی:فارس/نیریز/خطالقانی/مؤسسه فرهنگیهنریکوثرنور/طبقهسوم

تلفن( :دفتر) (/ 07153830903دورنگار)(/07153830901پیغامگیر)( / 07153830900پیامک)(/10009170001393همراه)09178001808

فروش فیلم
 27.671.098.000تومان

شهاب حسین
ی با «شکرستان»
عید نور
وز به تلویزیون م 
یآید
در نظر سنج
ی مرکز تحقیقات
سازمان ص
داوسیما مسابقه
ا
ستعدادیابی «عص
ر جدید» رضایت
۹۴
درصدی مخاط
بان این برنامه را
به هم
راه داشته است
کنسرت مهرا
ن مدیری گران تر
از کیتی پری!
کیتی پری برای
کنسرت خود در
کانادا بین 5
 5تا  110دالر هزینه
دریافت کرده اس
ت و این در حالی
است که مه
ران مدیری  520تا
یک میلیون
و  520هزار تومان
قیمت بلی 
ت
هایش بوده است!

شهریاری مجر
ی ممنوعالتصویر
صداوسیما:
حذف نود و عادل
دهنکجیکردن
به مردم است
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رضا
صادقی خواننده
موسیقی
پاپ کشور ،از پل 
ههای
خانه سقو
ط کرد و به زیر تیغ
جراحی رفت

چاپ :چاپخانه عصر مردم  /شمارگان 20 :هزار نسخه
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سیاه ،سفید ،خاکستری

.

بزرگترین

جانفشانی تاریخ

صفحه 2

چند تن از مأموران پلیس
مبارزه با مواد مخدر به
سردستگی صمد (پیمان
فروشنده
معادی) بهدنبال
ٔ
بزرگ شیشه در تهران به
اسم ناصر خاکزاد (نوید
محمدزاده) هستند.
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@neyrizanfars

عامل شکستن درختان مسیر شادابخت /شهریور  / 98عکس :ن

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
وقتی «بَر» را هر َمن نزدیک به یک
میلیون تومان میخریدند ،فکر
میکردند با توجه به بارش خوب باران
بتوانند در زمان برداشت محصول
بدهیشان را به راحتی بپردازند و
حاصل دسترنجشان را هم به دست
آورند.

آجرمان را نان کنید!
صفحه 4

 /یک کوره آجرپزی صنعتی در نیریز /اَمرداد  / 98عکس :عابد نعمتی ،نیریزان فارس

متری شیش و نیم

این فیلم در  ۲۵اسفند  ۱۳۹۷در
سینماهای ایران اکران شده است و
پرفروشترین فیلم غیرکمدی و دومین
فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران است.
در روز  ۲۰فروردین  ۱۳۹۸بیش از ۷۸
هزار نفر به تماشای متری شیش و نیم
نشستند (معادل فروش  ۷/۱میلیارد
تومان در روزهای عادی) که این تعداد

مخاطب در یک روز رکوردی منحصر به
فرد برای یک فیلم اجتماعی در دهه نود
محسوب میشود.
جوائز

سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر:
بهترین تدوین ،بهترین صدابرداری،
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران ،بهترین
فیلم.
نوزدهمین دوره جشن حافظ :بهترین

فیلم ،بهترین کارگردانی ،بهترین
بازیگر مرد(پیمان معادی) ،بهترین
فیلمبرداری.
بیست و یکمین دوره جشن خانه سینما:
بهترین کارگردانی ،بهترین تدوین
حضور در هفتا د و ششمین دوره
جشنواره فیلم ونیزدر بخش افقها کهدر
حال جریان است.
نویسنده و کارگردان :سعید روستایی

عزیز میلیوندالری2004 -

داستان فیلم:

مگی فیتزجرالد (با بازی هیالری سوانک) با اصرار فراوان فرانکی دان (با بازی
کلینت ایستوود) مربیای که بوکسرهای موفقی را معرفی کردهاست متقاعد
میکند تا به او شیو ٔه مسابقه را بیاموزد و او را نیز تبدیل به یک قهرمان کند.
مگی آنقدر سخت تمرین میکند که راهی مسابقه قهرمانی جهان میشود.

o

بازار انجیر

neyrizanfars

عزیز میلیون دالری (به انگلیسی )Million Dollar Baby :به کارگردانی
کلینت ایستوود ،فیلمی ورزشی و درام محصول سال  ۲۰۰۴کمپانی آمریکایی
برادران وارنر است.
این فیلم هماکنون جزء  250فیلم برتر تاریخ در سایت  imdbاست.
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صد یک مشکالت

0917 800 1808

سینما دیالوگ

صفحه 8

ینریزانفارسچونعصرینریززبانمردماست

نقشآفرینان
پیمان معادی
نوید محمدزاده
پریناز ایزدیار
فرهاد اصالنی

منیژه ح
کمت :دخترم پگاه
آهنگرانی باید ی
ک سال و نیم حبس
تعزیری را سپر
ی کند /به تازگی
اعالم شد ای
ن هنرپیشه جوان
مم
نوعالخروج است
آنجلینا
جولی کاندیدای
ریاستجمهور
ی آمریکا میشود

فالمینگوهای
شکستنی در
پیادهروهای
نیریز

تاسوعا و عاشورای حسینی
تسلیت باد

خبر

زمان ثبتنام آزمون استخدامی
سال  ۹۸اعالم شد

هفتمین امتحان مشترک فراگیر
دستگاههای اجرایی کشور برای سال ۹۸
نیمهدوم آبان ماه امسال از طریق سازمان
سنجش آموزش کشور برگزار میشود.

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با ایسنا
ضمن اعالم این خبر گفت :بدین وسیله به
اطالع تمامی داوطلبان متقاضی شرکت
در هفتمین امتحان مشترک فراگیر

دستگاههای اجرایی کشور میرساند که
بر اساس هماهنگیهای اولیه به عمل
آمده...
ادامه در صفحه 6

انجیر یکی از قطبهای محصوالت باغی
شهرستان نیریز است؛ اما این روزها
بازار خرید و فروش انجیر با وجودی که
برداشت آن از ابتدای شهریورماه آغاز
شده و تا اواسط مهر ادامه دارد ،راکد
است.
قیمت واقعی نیست
قیمت ب ِر انجیر در اردیبهشت ماه

راهاندازی آندوسکوپی
بیمارستان در مهرماه

امسال به دلیل عرضه کم و تقاضای
زیاد ،تا ده برابر نسبت به سال گذشته
گران شد.
با وجودی که قیمت انجیر نسبت به
سال قبل افزایش زیادی داشته و به
گفته برخی کشاورزان نزدیک به دو
برابر شده...
ادامه در صفحه 7

راهروهای اختالف

بر اساس یک سرگذشت واقعی

مهر مهریه یا مهر همسر؟!

رانندگان حادثه آفرید

مردی  36ساله است و برای پیگیری درخواست طالق
همسرش به دادگاه آمده .میگوید« :حاضرم شما بگویید
در چاه بیفت ولی داستان زندگی و حرفهایم را چاپ
کنید تا برای دیگران تجربه شود».
*****
«پدرم کشاورز و مادرم خانهدار است و هر دو سواد
ندارند .تا کالس دوم راهنمایی بیشتر درس نخواندم...

صفحه 5

صفحه 8

//

بیاحتیاطی مرگبار

تیترهای هفته

مدالهای رنگارنگ

المپیاد کشوری برای
فرزندان نیریز
صفحه 14

اعتراض کنکوری
فساییها به سود
نیریزیها
صفحه 3

بانکها برای وام
ازدواج به

یک ضامن
راضی شدند
صفحه 4
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