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صفحهآخر

سحر قریشی

ترانه علیدوستی بعد از  ۵سال با فیلم
سینمایی «اورکا» به کارگردانی سحر
مصیبی به سینما بازگشت
خواهر بابک خرمدیندر پی انتشار
خبرهاییدرباره تولید مستندیدرباره
برادرش ،از رئیس سازمان سینمایی
درخواست کرد پروانه ساخت مستند
«پدرکشتگی» باطل شود
ج زاد ساخت سریال نمایش
ابراهیم ایر 
خانگی «بامداد خمار» که اقتباسی از
رمانی شناخته شده به همین نام است
را آغاز کرد.
خواننده اهل ایران با
«محمد معتمدی»
ٔ
انتشار ویدئویی شایعه اقامتشدر هلند
را تکذیب کرد
شورای نظارت بر صدا و سیما تصویب
کرد .قطع همکاری صدا و سیما با
هنرمندانی کهدر شبکههای اجتماعی
شئونات را رعایت نمیکنند
واردات تجهیزات از امریکا برای
برنامهدورهمی!
فیلم سینمایی «مدیترانه» به زودیدر
سینماهای سراسر کشور اکران
خواهد شد
ساالر عقیلی خواننده موسیقی سنتی
در ایران خبر مهاجرتش را به کشور
اسپانیا تکذیب کرد
مینا وحید برای بازیدر فیلم «بعد از تو»
در جشنواره اسکیپ تون لسآنجلس
برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد.
مهران غفوریاندر خاتون ،اولین سریال
تینا پاکرواندر نقش «موسیو» به ایفای
نقش میپردازد

در لحظه
صعود فقط
اشک میریختم

آیا ما
در ملت ابراهیم
هستیم؟
ینریزانفارس زبانمردماست
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ترافیک پروژهها در جاده

یک بازیگر پر حاشیه
سحر قریشی متولد۶دی۱۳۶۶بازیگر و مدل ایرانی است.
قریشی حرفه بازیگری را از سال  ۱۳۸۸با بازیدر فیلم سینمایی
«لج و لج بازی» به کارگردانی سید مهدی برقعی آغاز کرد و بعد
از ایفای نقش یلدادر مجموعه تلویزیونی «دلنوازان» به شهرت
رسید.
لج و لجبازی ،دردسر بزرگ ،حال خوب من ،نردبان چوبی،
سیسیلیها ،نارمک ،گشت ارشاد ،ساعت شلوغی ،اکباتان ،شیر
یا خط ،روزگاری عشق و خیانت ،دربست آزادی ،پنج ستاره،
آنچه مردان درباره زنان نمیدانند ،آتیش بازی ،خانه کاغذی،
شیفت شب ،شانس ،عشق ،تصادف ،رسوایی  ،۲آس و پاس،
ثبت با سند برابر است ،پا تو کفش من نکن ،خالتور ،تکخال
و زنها فرشتهاند ۲بخشهایی از فیلمهایی است که او در آن
نقشآفرینیکردهاست.
بازیگرپرحاشیه
او با حواشی پیوند زده شده است ،به بخشهایی از آندقت کنید:
 سحر قریشیدر آذر ۱۳۹۶در مصاحبهای بیان کرد که با رفتنزنان به ورزشگاه مخالف است و خودش از اینکه مردان در کنار او
باشند«منقلب»میشود!
 در اواخر مهر  ۱۳۹۵صفحه شخصی سحر قریشی دراینستاگرام با  ۴٫۴میلیوندنبالکننده هک شد و به مدت چند
ساعت عکسی از پادشاه عربستان سعودی و پرچم این کشور ،در
صفحهاشمنتشرشد.
 انتشار تصاویردر فضای مجازی که نشان از رابطه نزدیک سحرقریشیبامهدیطارمیفوتبالیستمشهورداشت.
 در  ۲اردیبهشت  ۱۳۹۹ویدئویی منتشر شد که در آن سحرقریشی به یک پاکبان توهین کرد و این اقدام او با واکنش تند
مخاطبانشروبروشد!
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بانوی نیریزی بر فراز دماوند
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سیاه ،سفید ،خاکستری

صفحه 9

عید قربان فرخنده باد

محمد جاللی ،نیریزان فارس:

صبحانه نانوایان...

نانوایی سنگک خیابان احمد نیریزی
شما هم میتوانید «#شهروند_خبرنگار_نیریزان» شوید...

ارسال فیلم و عکس به شماره09177315146 :

تکخال فیلمی به کارگردانی مجید مافی ،نویسندگی کریم امینی و مجید مافی و تهیهکنندگی
محمدحسین فرحبخش محصول سال  ۱۳۹۹است.
داستان فیلم درباره مردی مانده بر سر دو راهی که در تالش است در روزگار غلبه ناجوانمردی ،درستکار
باقی بماند و از میان چندین زن حاضردر محیط پیرامونش ،مناسبترین فرد را برای زندگی انتخاب کند...
این فیلم که در سکوت کامل خبری ساخته شده تازهترین محصول پارسافیلم است که بر بستری مفرح،
داستانی عاشقانه-حادثهای را روایت میکند .این فیلم جزو اکران نوروزی  ۱۴۰۰بود .فیلمنامه یک
فیلم فارسی تمامعیار است و همه ویژگیهای آن را در خود دارد .کافه ،بزنبزن و آواز کافهای! در برخی از
سکانسها ،هنگام گفتن دیالوگ موسیقی بی ربطی با صدای بلند پخش میشود! و ...اما اگر کمی دلتان

برای یک فیلم مفرح و بیدغدغه تنگ شدهدیدن یکباره آن خالی از لطف نیست.

خبر

سبد سنگین گرانی میوه در نیریز

باران تابستانی در نیریز
کوتاهمدت و نقطهای

یک خبر ،یک واکنش

روگذر ،گردنه الیرز ،تصادف موتورسواران و چندین
و چند پروژه ترافیکیدر شورای ترافیک مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
افزایش تصادفات موتوری
در این شورا معاون عمرانی فرمانداری نیریز با اعالم
اینکه تصادفات موتوری بهار  1400نسبت به سال
گذشته افزایش یافته است گفت :بیشتر کسانی که
دچار مصدومیت شدهاند افراد زیر  ۱۸سال میباشند
و قاعدتاً بدون گواهینامه هستنددر این ارتباط به غیر
از برخورد پلیس راهور ،خانوادهها نیز نقش مهمی
دارند.
چرا فاز اول تمام نشده ،فاز دوم را شروع
کردید؟
میرزایی در ادامه با انتقاد از عملکرد اداره کل راه و
شهرسازی استان نسبت به گردنه الیرز گفت :در

بارش تابستانه در نیریز رخ خواهد داد اما نه به مقدار زیاد .کامران کامرانی کارشناس هواشناسی
نیریزان فارس در این ارتباط گفت :امسال همانگونه که از قبل پیشبینی شده بود دامنه جریانهای
ادامه در صفحه2
			
مونسون به جنوب شرق ایران نیز کشیده میشود.

حالی که فاز یک این گردنه هر روز جان بسیاری را
میگیرد ،پیمانکار دو بخش کوچک از این مسیر را
بخاطر گرفتن مطالباتش نگه داشته و اقدام به
بازگشایی مسیر نمیکند وداد از بیپولی میزند امادر
کمال ناباوری فازدوم را با قوت و با امکانات بسیار زیاد
شروع کرده است!

خبر

استقبال  60سالههای نیریز

چرا اداره کل راه و شهرسازی برای اتمام فاز نخست
فکر چارهای نمیکند تا هرچه سریعتر فاز نخست
افتتاح گردد؟

از واکسیناسیون کرونا

 2کیلومتر مشکل دارد
یاراحمدی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان
نیریز با بیان اینکه از  ۱۹کیلومتر فاز  ۱گردنه الیرز
تنها  ۲کیلومتر دیگر مشکل دارد گفت :ما هم به
دنبال این هستیم تا هر چه سریعتر این پروژه تا سه
راهی مشکان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
ادامه در صفحه 3

آسمان لیگ نیریز آبی شد
واکنش بهروز وثوقی به شایعه بازگشتش به ایران

مــن بــا تمــام وجــودم بــه قــدر اســتطاعت وقابلیــت در دوران جوانـیام آنچــه در چنتــه داشــتم

تقدیــم شــما هموطنــان نمــودم .و اینــک کــه بیشــتر از نیمــی از عمــر گرانقــدرم در غربــت غریــب

گذشــته اســت و اکنــون در کالن ســنی خــود هســتم و بــا توجــه بــه همــه عشــقی کــه بــه وطــنو

مردمــان زادگاهــم دارم ایــن مهــم را بدســت تقدیــر  میســپارم تــا یــار کــه را خواهــد و میـلاش
بــه چــه باشـد /.عصرایــران
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7

دبیرستان
تاریخی احمد
چگونه متولد
شد؟

عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
به گفته رئیس شبکه بهداشت ،واکسیناسیون کرونا برای افراد باالی  60سال ،با استقبال گسترده آنها
مواجه شده است .دکتر داور آل داود گفت« :واکسیناسیون کرونا از چهارشنبه گذشته برای افراد باالی
 60سال و کسانی که نوبت دوز دومشان رسیده ،در بیمارستان شهدا (د ِر دوم ،روبروی بانک ملی احمد
نیریزی) و مرکزدرمانی ولیعصر آغاز شده و تنهادر یک روز 600 ،نفر این واکسن را تزریق کردند».
ادامه در صفحه4
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 /عکس تزئینی است /رکنا

آثار جواهرآثار
مقابل سرکنسولگری
ایران در آلمان

//

آگهی جذب شش نیروی شرکتی در بیمارستان شهدا

2و5

مرگ
دلخراش
 3مشکانی
در چاه

ماجراهای تبعه موجاز

4

بی آشیان َه
گشتم...
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بیبرنامگی و بیپولی

فقط برای تفریح...

نقشآفرینان:
پوریا پورسرخ
شبنم قلی خانی
سحرقریشی
امیر کربالیی زاده
یوسفتیموری
مریم قجر
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عملکرد بهزیستی نیریز در سال گذشته

Y K

سازمان بهزیستی با بیش از  120نوع
فعالیت در عرصه رفاه اجتماعی
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