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سکانس آخر

رامبد جوان با یک مسابقه جدید می آید؛ 
فصل نهم خندوانه برای سال ١٤٠٢

با اضافه شدن دو سریال »پوست شیر« 
و»آنتن« به چرخه نمایش خانگی، به 
جز شنبه ها ، در تمامی روزهای هفته 
پلتفرم ها سریالی را برای پخش دارند

مانی حقیقی: 9 سال روی فیلمنامه 
»تفریق« وقت گذاشتم ، تا بیانیه سیاسی 

نشود

احمد مهرانفر که دو فیلم پرفروش 
تاریخ سینمای ایران »دینامیت« 

و»انفرادی« را در کارنامه دارد، به زودی 
با فیلمی تحت عنوان »آهنگ دونفره« 

به سینماها می آید 

سعید روستایی: چرا »برادران لیال« 
در کمیته اسکار نبود؟

سازمان سینمایی اعالم کرد که 
همزمان با روز ملی سینما، رکورد 

مخاطبان سالن های سینمایی 
با استقبال ١۷٢ هزار مخاطب 

شکسته شد

»نون خ ٤« در تهران کلید می خورد
این سریال پس از آماده سازی 

مقدمات کار و پیش تولید 
آماده فیلمبرداری 

شد

وکیل »ژان لوک گدار« تأیید کرد که 
این سینماگر سرشناس فرانسوی 

از طریق ُاتانازی )خودکشی 
مساعدت شده یا خودخواسته( به 

زندگی خود پایان داده است

ایرنه پاپاس  در 9۶ سالگی 
درگذشت، برای ما  بازی او در نقش 

»هند جگرخوار« فیلم محمد 
رسول ا...  آشناست

»جنگ جهانی 
سوم«  در اسکار

کارگردانی  به  فیلم »جنگ جهانی سوم« 
نماینده سینمای  عنوان  به  هومن سیدی 
ایران برای معرفی به اسکار ٢٠٢3 انتخاب 

شد.
کمیته  عضو  و  پرویز شیخ طادی، سخنگو 
معرفی فیلم ایرانی به اسکار ٢٠٢3 اعالم 
کرد: »کمیته انتخاب در پی جلسات متعدد 
و بررسی ۵۷ فیلم حائز شرایط در مرحله 
اول، ١۷ فیلم را برای بازبینی انتخاب و پس 
از بررسی های مجدد پنج فیلم را به عنوان 

نامزد نهایی معرفی کرد.«
مهدی«  »موقعیت  طادی،  شیخ  گفته  به 
دلفینی«  »پسر  هادی حجازی فر،  ساخته 
قرار  »بدون  خیراندیش،  محمد  ساخته 
»تفریق«  شعیبی،  بهروز  ساخته  قبلی« 
ساخته مانی حقیقی و »جنگ جهانی سوم« 
به کارگردانی هومن سیدی، پنج فیلم نهایی 
بودند که در فهرست نامزدهای معرفی به 

آکادمی اسکار ٢٠٢3 قرار گرفتند.
»اعضای  داد:  توضیح  کمیته  سخنگوی 
کمیته انتخاب، ضمن احترام و ارج نهادن 
و  بررسی شرایط  از  راه یافته، پس  آثار  به 
به  فیلم  معرفی  برای  الزم  استانداردهای 
فیلم »جنگ جهانی  آراء  اتفاق  به  اسکار، 
سوم« را به عنوان نماینده نهایی سینمای 
انتخاب  اسکار ٢٠٢3  آکادمی  برای  ایران 

کردند.«
با اعالم نام »جنگ جهانی سوم« برای حضور 
در اسکار ٢٠٢3 این فیلم به زودی در ایران 
اکران خواهد شد. چون بر اساس قانون، فیلم 
معرفی شده به اسکار حداقل ۷ روز باید در 
سینماهای کشور سازنده به نمایش درآمده 

باشد.

تا پیش از این از سینمای ایران ١9 فیلم به اسکار رفته اند که 
میان آن ها دو فیلم موفق به تصاحب مجسمه طالیی شده اند و 

یک فیلم هم به جمع پنج نامزد نهایی راه یافته است.
به گزارش فیلم نیوز، یکی از دلمشغولی های ساالنه اهالی 
سینما و مسئولین سینمایی، انتخاب نماینده ایران برای 
معرفی به آکادمی اسکار است. در خیلی از سال ها این 
انتخاب ها بر پایه برخی مصلحت ها و بدون در نظر گرفتن این 
نکته که آیا اصاًل این فیلم شانسی برای رقابت دارد یا خیر انجام 
شده، امسال با وجود اینکه احتمال می رفت که باز هم بر پایه 
مصلحت ها فیلمی راهی آکادمی شود، اما هیئت انتخاب در 
نهایت فیلم هومن سیدی را که حضوری موفق در جشنواره 

فیلم »ونیز« داشت به عنوان نماینده ایران انتخاب کرد.
مهرجویی  داریوش  کارگردانی  به  مینا«  »دایره   :1977
نخستین نماینده سینمای ایران است که در سال ١9۷۷ 
به برای حضور در چهل و نهمین دوره این مراسم به آکادمی 

اسکار معرفی  می شود.
1978: »باد صبا« به کارگردانی »آلبر الموریس« نخستین 
مستندی است که به نمایندگی از سینمای ایران از سوی 
وزارت فرهنگ و هنر برای معرفی به آکادمی اسکار انتخاب 

می شود.
1994: »زیر درختان زیتون« به کارگردانی زنده یاد 
عباس کیارستمی اولین نماینده سینمای بعد از 
انقالب است که در سال ١99٤ راهی اسکار  شصت و 

چهارمین دوره مراسم اسکار می شود.
نماینده   ١99۵ سال  در  سفید  بادکنک   :1997
ایران  سال 9۶  در  است.  اسکار  در  ایران  سینمای 
نماینده ای را معرفی نمی کند و بعد از یکسال غیبت 
در سال ١99۷ فیلم »گبه« ساخته محسن مخملباف 

راهی آکادمی اسکار می شود.
2007: »میم مثل مادر« به کارگردانی زنده یاد رسول 
مالقلی پور نخستین فیلم در حوزه دفاع مقدس است که 
در سال ٢٠٠۷ برای معرفی به هفتادو نهمین دوره 

مراسم اسکار انتخاب می شود.
2009 : اصغر فرهادی که با »درباره الی« موفق 
شده بود خرس نقره ای جشنواره برلین را از آن 
خودش کند، برای نخستین بار در سال 

٢٠٠9 با این فیلم راهی آکادمی اسکار می شود.
2010: فیلم »بدورود بغداد« ساخته مهدی نادری تنها فیلم 
غیرفارسی زبانی است که به عنوان نماینده ایران به آکادمی 
اسکار معرفی می شود. این فیلم با حضور بازیگران ایرانی و با 

زبان عربی ساخته شده است.
2012 : در سال ٢٠١٢ اولین جایزه اسکار به سینمای ایران 
می رسد. اصغر فرهادی با فیلم»جدایی نادر از سیمین« موفق 
می شود مجسمه طالیی اسکار بهترین فیلم خارجی را از آن 

خودش کند.
2013 : »یه حبه قند« به کارگردانی سید رضا میرکریمی برای 
حضور در هشتادو ششمین دوره اسکار انتخاب می شود، اما به 
دلیل تحریم مراسم توسط ایران این فیلم به آکادمی اسکار 

معرفی نمی شود.
کارگردانی  به  الله)ص(«  رسول  »محمد  فیلم   :2016
از  که  است  تاریخی-مذهبی  فیلم  اولین  مجیدمجیدی 
سینمای ایران برای حضور در اسکار انتخاب و به آکادمی 

معرفی می شود.
2017: سینمای ایران در سال ٢٠١۷ برای دومین بار توسط 
اصغر فرهادی اسکار بهترین فیلم خارجی را از آن خود 

می کند. این اسکار به فیلم »فروشنده« تعلق می گیرد.
2018: نرگس آبیار اولین کارگردان زن سینمای ایران است 
که فیلمش به عنوان نماینده ایران برای حضور در اسکار 
انتخاب می شود. »نفس« به کارگردانی او در سال ٢٠١8 به 

آکادمی اسکار معرفی می شود.
2020 :  ٤٢ سال بعد از انتخاب مستند »باد صبا« برای حضور 
در اسکار، سینمای ایران در سال ٢٠٢٠ بار دیگر یک اثر 
مستند به نام » در جست وجوی فریده« را به عنوان نماینده 

ایران به آکادمی اسکار معرفی می کند.
ششمین  برای   ٢٠٢١ سال  در  مجیدی  مجید   :2021
بار فیلمش برای حضور در اسکار انتخاب می شود. فیلم 
»خورشید« موفق می شود به جمع ١۵ فیلم برتر خارجی زبان 

نود و پنجمین دوره اسکار راه پیدا کند.
2022: اصغر فرهادی با فیلم »قهرمان« برای پنجمین بار به 
عنوان نماینده ایران به آکادمی اسکار معرفی می شود. فیلم 
او در نهایت در بین ده فیلم برتر خارجی زبان دوره نود وششم 

قرار می گیرد اما به جمع پنج نامزد نهایی راه پیدا نمی کند.

شهر فرنگ

اسکاری های ایران...

عباس معروفی در نی تاک 23
ویژه شهریورماه  بیست و سومین شماره نی تاک 

١٤٠١ منتشر شد.
پرونده ماه این شماره نگاهی به عباس معروفی خالق 
سمفونی مردگان دارد. وی چندی پیش دار فانی را 

وداع گفت.
تهران-   ١33۶ اردیبهشت   ٢۷( معروفی  عّباس 
رمان نویس،  برلین(   ١٤٠١ شهریور   ١٠
نمایش نامه نویس، شاعر، ناشر و روزنامه نگار معاصر 
ایرانی مقیم آلمان. او فعالیت ادبی خود را با هوشنگ 
گلشیری و محمدعلی سپانلو آغاز کرد و در دهه 
شصت با چاپ رمان سمفونی مردگان در عرصه 

ادبیات ایران به شهرت رسید.

او فارغ التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران در رشته ادبیات دراماتیک و حدود یازده سال 
معلم ادبیات در دبیرستان های هدف و خوارزمی 

تهران بود...
در نی تاک ٢3 مطالب دیگری منتشر شده است: 

- سرمقاله: گورباچف و نگاه به داخل      
- شهریور ١3٢٠ به روایت فرزند فروغی: مردم ایران 

امشب به من احتیاج دارند  
- معرفی کتاب: خاطرات کشیش آمریکایی از ١٤ 

سال زندگی در ایران
- گفتگو با هاله  زارع نی ریزی

- نوشتاری از دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی: نقش 

ایدئولوژی  در تغییر 
معیار های هنری  

-  چطور آئین نگارش را یاد بگیریم؟
- جدول کلمات متقاطع

- حکایت مردی بت پرست از منطق الطیر     
- به مناسبت روز ملی سینما در ایران: پشت و روی 

پرده   نقره ای
- موسیقیدانان ایران پس از اسالم تا حمله مغول      

نی تاک را می توانید از مراکز منتخب توزیع هفته نامه 
نی ریزان فارس در نی ریز و شیراز تهیه کنید و جهت 
اشتراک نی تاک، با شماره های ٠9١۷8٠٠١8٠8 یا 

٠9١۷۷3١۵١٤۶ تماس حاصل فرمایید.

شما هم می توانید 
خبرنگار باشید و بر جامعه 

خود تأثیر بگذارید
عکسها و فیلمهای خود از 

زندگی مردم و طبیعت شهر و 
روستای محل زندگی اتان و از 
زشتیها و زیبایی ها را با هشتگ
#شهروند_خبرنگار_نی _ریزان

برای ما به شماره های 
09178001808 یا 09177315146 

از طریق واتساپ یا تلگرام
ارسال کنید

Neyrizan Fars Weekly  o25. September.2022 یكشنبه 3   مهر  1401 28  صفر  1444 سال هشتم  شماره  402 8 صفحه  2000 تومان no 402

صفحه 5

صفحه 7

گفتگو با 
ابوالقاسم زالپور 

رزمنده دفاع مقدس

محمد)ص(
پیامبر اخالق
و الگوی مدیریت

2وعدهفرمانداربرایدورانطالیینیریز

گمرک و 
دانشگاه علوم پزشکی

/   حقیریوقبادیپور2معاونجدیدفرمانداری

حلقه های مفقوده 
عقالنیت
امین رجبی / سردبیر

یک اعالمیه ی رنگ و رو رفته را ماه هاست پشت 
دِر ورودِی اداره چسبانده اند: »ورود بدون ماسک 

ممنوع«.
روزهای اول همه را مجبور به رعایت می کردند. 
این روزها اما دیگر کسی به آن توجهی نمی کند. 
کاغِذ  ندارند.  ماسک  رئیس  و حتی  کارمندان 
اطالعیه روز به روز رنگ و رو رفته تر و بی مصرف تر 
می شود. یکی به خود زحمت نمی دهد آن را جدا 

و یا با جمله ای به روزتر جایگزین کند.
مرور  به  که  ماست  قوانین  برخی  این حکایِت 
کارایی خود را از دست داده اند. اگر این قوانین 
به روزرسانی نشوند، سرنوشت همان اعالمیه ی 
پشِت دِر اداره را پیدا می کنند و همگان آنها را زیر 

پا می گذارند.
به کارگیری  ممنوعیت  »قانون  نمونه  برای 
سال  مصوب  ماهواره«  از  دریافت  تجهیزات 
تا بگیر و ببند و پایین  ١3۷3. یک زمان کار 
انداختن دیش ها از پشت بام پیش رفت ولی اکنون 
به گفته ی خوِد مسئوالن، اکثریت مردم تجهیزات 
تعارِض  این  و  دارند.  را  ماهواره  دریافت کننده 
بین یک قانون و شکستِن آن از سوی مردم، هم 

مضحک و هم آزاردهنده است.
اینجا با دو آسیب مواجهیم: ١- قوانینی که دیگر 
تاریخ مصرفی ندارند ٢- قوانینی که به هر دلیل 

توسط اکثریت شکسته می شوند.
عقالنیِت حکمرانی حکم می کند که در هر دو 
مورد تصمیم گیری شود و قوانیِن به روز جایگزین 

گردد و یا حذف شود.                                        ادامه در صفحه 2

اقبالیان جایگزین 
مبارکی در 

پلیس راه نی ریز

تولید

 پسته نی ریز 
یک پنجم سال پیش

مراقب موارد 
مشکوک وبا باشید

ازآدابمعاشرت
چهمیدانیم؟

سرمقاله خبرها

پیشبینیهواشناسی

پاییز خشک، زمستان پر باران
معتقد  فارس  استان  هواشناسی  مدیرکل 
است پائیزی خشک و کم باران و زمستانی 
ُپربارش و باالتر از نرمال را در فارس پیش رو 

داریم.
او گفت: در دو ماه اول پائیز بارندگی اندک 
است اما از نیمه دوم آذرماه در اواخر فصل 
پاییز بارندگی آغاز می شود و ماه های دی، 
بهمن و اسفند بارش ها مطلوب و فراتر از حد 

نرمال خواهد بود.
در واقع امسال زمستانی ُپر بارش پیش رو 

خواهیم داشت.
در همین رابطه کامران کامرانی کارشناس 
پیامد  گفت:  فارس  نی ریزان  هواشناسی 
مانسون بسیار قوی امسال در تابستان، پاییز 

نسبتًا خشک است.
ادامه در صفحه 2
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یکشنبه ٢۷ شهریورماه در فرمانداری نی ریز 
معارفه چهار مسئول انجام شد و دو مسئول 
نیز تودیع شدند. در این مراسم پس از مدتها ٢ 

معاون برای فرمانداری نی ریز معرفی شد.
 »نوروز قبادی پور« متولد ١3۶٠ از شهرستان 
و  ریاضی  آنالیز  دکترای  دارای  دشت  زرین 
همچنین عضویت هیئت رئیسه دانشگاه آفاق 
امنیتی،  سیاسی،  معاونت  سمت  به  ارومیه 

اجتماعی فرمانداری نی ریز منصوب شد.
توسعه  و  برنامه ریزی  معاونت  همچنین 

شهرستان نی ریز به »رسول حقیری« رسید.
وی متولد ١3۶۵ و دارای مدرک کارشناسی 
ارشد می باشد. او سمتهای بخشدار آباده طشک 
و سرپرست فرمانداری بختگان را در کارنامه 

دارد.
   ادامه در صفحه 3

ین ریزان فارس  زبان مردم است

2

آغاز سال تحصیلی در نی ریز با

۱۶ هزار دانش آموز   و ۱۶۷ مدرسه

رحلتپیامبراسالم)ص(وشهادت
حضرتامامحسن)ع(وامامرضا)ع(تسلیتباد

توزیع  

نی ریزان فارس  

صبح یکشنبه هرهفته


