سکانس آخر
الناز شاکر
دوست بازیگر زن
سینما به کلی
آشنایی با علیرضا
حقیق
ی را تکذیب کرد

«نود» ،صدرن
شین پربینند ههای
تلویزیون شد
نود 45.6 :درص
د« ،حاال خورشید»
 44.4درصد و «
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راهنمایی او را
از مدرسه اخراج
کردند ،حاال ۶۰م
درسه در آمریکا با
ن
امش وجود دارد!
واکنشتهیه
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مشق شب

شهر فرنگ
آذر
آذر فیلمی به کارگردانی محمد حمزهای ،نویسندگی احسان بیگلری و تهیهکنندگی نیکی کریمی محصول سال  ۱۳۹۵است .آذردومین
فیلمی است که نیکی کریمیدر مقام تهیهکنندهدر آن حضوردارد .پیش از آن کریمی فیلم شیفت شب را هم عالوه بر کارگردانی تهیه کرده
بود.
داستان فیلم

امیر (حمیدرضا آذرنگ) و آذر
(نیکی کریمی) خانه پدری امیر
را برای راهاندازی رستورانشان
با شراکت پسرعموی امیر صابر
(هومن سیدی) میفروشند.
صابر برای شراکت با امیر از پدرش
(فرید سجادی حسینی)پول
میگیرد .همه چیز درست پیش
میرود اما صابر پس از چند روز
زیر همه چیز میزند و برای پولها
نقشه دیگری میکشد و درگیری
او با امیر فاجعه بزرگی برای امیر و
آذر میسازد…

فروش فیلم
 802.707.000تومان
نمایش
در جشنوارههای
جهانی
این فیلم به پخش
بنیاد
کنندگی
سینمایی فارابی پیش از
این در جشنواره جهانی
فیلم ونکوور حضور
یافته بود.
همچنین در جشنواره
فیلمهای ایرانی در
داالس با عنوان «شید»
برنده جوایز بهترین
فیلم و بهترین بازیگر
زن شد و در جشنواره
فیلمهای ایرانی در
تورنتو« ،سینه ایران»
برنده جایزه بهترین
بازیگر زن شدهاست.
این فیلم در جشنواره
فیلمدبی نیز اکران شد.
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تیترهای هفته

کارآفرینان نیریزی پشت سد وام اشتغال
محبوبه ناصری ،نیریزان فارس :از
ابتدای راهاندازی سامانه کارا تا پایان
مهرماه سال جاری  193طرح توسط
کمیته استان تأیید و از سوی ادارات
مربوطه به بانکهای عامل معرفی
شدهاند که از این تعداد طرح معرفی
شده به بانک 59 ،مورد پرداخت،
 36مورد انصراف و مابقی در حال
پیگیری میباشند یعنی تنها نزدیک
به  31درصد از کارآفرینان موفق به
دریافت وام شدهاند.

رشد  41درصدی جمعیت

حیات وحش بهرامگور
صفحه 5
 /منطقهحفاظتشدهبهرامگور،پاییز /1397عکس :مجتبینخعی

سینما دیالوگ

نوستالژی

کاش میشد برگردیم به دورانی که تنها سختی زندگی
از نظرمون همین بود

یک خبر خوب

اختصاص  2آمبوالنس مدرن به شهرستان نیریز
حسین قانع :دو آمبوالنس مدرن بنز به شهرستان نیریز
اختصاص یافت.
با پیگیریهای مداوم مسئوالن شهرستان در چند سال اخیر
و با تخصیص کشوری آمبوالنسهای مدرن به پایگاههای
اورژانس 115سراسر کشور ،نیریز صاحب  2آمبوالنس جدید
شد.
بنا بر اعالم سرپرست شبکه بهداشت و درمان نیریز،
پیگیریهای مستمر نماینده مجلس ،فرماندار ،رؤسای شبکه

بهداشت و درمان و مدیر اورژانس  115نیریز پس از چند سال
ثمرداد و سرانجام  2آمبوالنس مدرن به اورژانس  115شهرستان
اختصاص یافت.
دکتر داور آلداود گفت :این آمبوالنسهای آلمانی از نوع بنز
«اسپرینتر  »315بوده و از نمونههای مدرن مورد استفاده در
کشورهای پیشرفته دنیا است .این آمبوالنسها از تجهیزات و
امکانات داخلی بسیار خوب و ایمن و مدرنی برای امدادرسانی و
ادامه در صفحه 5
آسایش هر چه بیشتر بیماران برخوردارند.

این طرحها شامل دو بخش
تسهیالت اشتغال فراگیر با سود 18
درصد و بهرهبرداری از 5درصد یارانه
دولت و تسهیالت اشتغال روستایی
با سود  6درصد بوده و افراد زیادی به
علت سود کمتر تسهیالت اشتغال
روستایی به آن روی آورده و این وام را
دریافت کردهاند.
مسئول برنامهریزی امور اقتصادی
فرمانداری علت انصراف بیشتر این
طرح ها را نداشتن وثیقه و ضامن

گفتگوی هفته

گفتگو با یک زن
مبتال به ایدز

حرفهای یک زن که بی هیچ گناهی و ناخواسته مبتال به ایدز شده،
شنیدنی ودر عین حال ناراحتکننده است .او اکنوندر همین شهر
ودر همین کوچهپس کوچههای نیریز زندگی میکند؛در کنار ما
و به طور ناشناس .از همین خیابانها میگذرد و از همین هوا نفس
میکشد.
صفحه 8

دانست و افزود :اکثر این افراد به علت
نداشتن وثیقه یا ضامن معتبرمجبور
به انصراف از این طرح شدند و مشکل
بیشتر بانکها در این مورد پیروی
از بخشنامه داخلی خود بانک بود
که بیشتر موارد این چنینی توسط
بخشداری شهرستان و بخشداری
استان حل شده است .موارد دیگر
مثل داشتن بدهی قبلی در بانکها،
کارمند بودن متقاضی...،

ادامه در صفحه 3

گزارش هفته

کار هست
کارکن نیست

«کارفرمای بیچاره همه سرمایه و عمر و وقتش را گذاشته که ایجاد
درآمد و اشتغال کند،در این وضعیت از حمایت قانون هم برخوردار
نیست .شما بروید از همه کارفرماها سؤال کنید مشکل اصلی شما
چیست؟ من اطمینان میدهم که نبود کارگر خوب یکی از سه
مشکل اصلی کارفرماها است».
صفحه 7

 2مقام المپیاد کشوری
برای ورزشکاران نیریزی
صفحه 14

جزئیات فنی
روگذر نیریز
صفحه 15

روزهای خوب
پاورلیفتینگ نیریز
با حضور مربی تیم ملی
صفحه 14

امریه در فرمانداری
و بخشداریها برای

لیسانس و فوق لیسانسها
صفحه 4
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