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پرویز پر
ستویی خطاب به
کمال تبریزی:
گفته بودید حام
د بهداد برای من
یادآور آنتونی
کوئین است؛ تن
آنتونی کوئین را
در گور نلرزانید
«بانوی عمار
ت» پربینندهترین
س
ریال تلویزیون شد
مدیرکل د
فتر شبکه نمایش
خانگ
ی ،مستند و کوتاه
سازمان سینمایی:
مستند «هاشم
ی زنده است» به
کارگ
ردانی علی طادی
ون
فاقد هرگ ه مج
وز ساخت است
و در هیچ جایی
نمیتواند نمایش
داده شود

آغازتصوی
ربرداریمجموعه
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فوقلیسانسهها»
باکارگردانی
سروشصحتو
تهیهکنن
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مهدی یراح
ی :شیطنت کردم
و تصمیم ار
شاد را میپذیرم
«مهدی یراحی
» ،خواننده پاپ با
انتشار کلیپ
«پاره سنگ» موقت ًا
مم
نوعالفعالیت شد
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داستان فیلم

بهمن و احد یک تولیدی ورشکسته لباسدر پالسکو
دارند.
احد میخواهد با الدن ازدواج کند اما پدر الدن
مخالف است .شبی الدن با پدرش درگیر میشود و

از خانه فرار میکند و پیش احد میرود احد او را در
تولیدی مخفی میکند ودر را میبندد و همراه بهمن
به دنبال جور کردن پول میروند فردای آن شب
پالسکو آتش میگیرد و...

فروش فیلم
 4میلیارد تومان
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پاییز /97عکس :محمد جاللی

کارآفرین جوان نیریزی:

تا کوچک نشوی
بزرگ نمیشوی

گاف رسانهای

خبر
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دستگیری یک جوان با
زیرخاکیهای ساسانی نیریز

حسین قانع :جوان نیریزی که با حفاری غیر قانونی در یکی از
مناطق شهرستان چند شیء باستانی را پیدا کرده و قصد فروش
آنها راداشت توسط مأموران انتظامیدستگیر شد.
این جوان در اوایل آذرماه در منطقهای باستانی و دور از چشم

میراث فرهنگی نیریز به طور غیرقانونی اقدام به حفاری میکند.
این متهم  30ساله  4عدد مهره و یک پیکان تیر را یافته و قصد
فروش این اشیاء ارزشمند راداشته است.
ادامهدر صفحه 6
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رواج زیرپوستی
تاتو در نیریز

جوانان این روزها برای خودنمایی
کارهای زیادی انجام میدهند .از
عملهای زیبایی لب و صورت و گونه
توسط خانمها گرفته تا برداشتن و تمیز
کردن زیر ابرو توسط پسرها...
«تاتو» یا همان خالکوبی قدیمی
خودمان ،اما یکی از کارهایی است
که پس از سالها دوباره در بین جوانان
رواج پیدا کرده ،اما دیگر نه مثل

گفتگو با محمد نریمان

علی مجاهدی  72ساله
زغالهایش را به آتش
میکشد تا گرما بخرد!

چهارراه استانبول
فیلمی به نویسندگی ،تهیهکنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی است.اولین نمایش این فیلمدر سی و ششمیندوره جشنواره فیلم فجر
درباره فیلم «چهار راه استانبول» گفت« :فکر میکنم هیجانش از تمام فیلمهایم بیشتر باشد ».نام قبلی این فیلم
بود .مصطفی کیایی
ٔ
سینمایی «پالسکو» بود و با نگاهی متفاوت به حادثه آتشسوزی ساختمان پالسکو در تهران میپردازد .این ساختمان دیماه 1395در
آتش سوخت و فرو ریخت.

کار از شما،
وام و بیمه از ما

پشت سدهای خالی

هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان

جوایز
سی و ششمین دوره
جشنواره فیلم فجر
 سحردولتشاهیبهترین بازیگر نقش
مکمل زن
 بهترین جلوههای ویژهبصری

جایزه«بهت
رینفیلمخارجی
زبان»گلدن
گلوببه«رما»از
مکزیکرسید.این
فیلمسیاهوسفید
داستانی در اوایل
دهه ۷۰میالدی و
درمنطقهایازمک
زیکوسیتیتحت
عنوان«
کلونیارما»است
اظهارات آنج
لینا جولی درباره
ورود به
عرصه سیاست:
نمیدانم که برای
سیاست شخص
مناسبی باشم اما
همیشه به شوخی
گفتهام که معلوم
نیست چه چیزی
در آستین دارم

خیال واهی

پیام کمیته امداد
به کارآفرینان:

سالهای پیش .نه مثل سالهایی که
اکثر طرحها قلبی تیرخورده روی
بازوان پسران جوان بود یادر حد چند
خال کوچک بین ابروها یا روی چانهی
زنان عرب و ایلیاتی ...این روزها تاتو
دختر و پسر ندارد ...طرحها متفاوتتر
از سابق است و دستگاهها بسیار
پیشرفتهتر...

در این مورد بد نیست بدانید خالکوبی،

اپیدمی کالهبرداری
تلفنی ،عابر بانکی و اینترنتی
در نیریز
//

بدشانسی قاچاقچیان
محموله آنها را لو داد
صفحه 6
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در واقع معنای کلمه  tatooبه انگلیسی
است که اصل کلمه  tatuبه التین بوده که
از کشور تاهیتی واقعدر اقیانوس آرام آمده
است .خالکوبی در ایران نیز به ادوار بسیار
قدیم تاریخی بازمیگردد .تندیسههایی
در پازیریک و لرستان ازدوره هخامنشیان
یافت شده که نشان خالکوبی بر بدنشان
بود ه است.
ادامه در صفحه 8

تیترهای هفته

استقالل

قهرمانجامحذفی
صفحه 17

توزیع

مرغ  8900تومانی
در نیریز
صفحه 3

یادداشت هفته

آقایان مسئول!

توان ندارید یا تمایل؟
گویا تصویب مصوبات ،هشدارها و تهدیدات هنوز افاقه
نکرده و همچنان ماشینهای حمل سنگ که از کوههای
جنوبی شهر نیریز بارگیری میکنند از دل شهر عبور کرده
و خود را به جاده اصلی میرسانند .معضل عبور کامیونها از
خیابانهای نیریز سالهاستدامن مردم را گرفته...
صفحه 5

وام کمبهره

برای کشاورزان
نیریزی
صفحه 5

کمک شهرداری به ورزش

 3میلیون ماهانه
صفحه 4
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