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رئیسسازمانتبلیغاتاسالمیمطرحکرد
قیام هلل باید در جامعه جاری شود
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گرفتند.سال1342،سال1356وچندروزماندهبهپیروزیانقالب
درسال1357نیزتوصیهامامهمینبود.توصیهایشاندراواخرعمر
واواخرحیاتنورانیشــانبازهمینبود.ایشاندروصیتنامهشان
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برداشتهاند.ویدربخشدیگریازصحبتهایشبیانکرد:قیامهلل
صرفایکمفهومذهنینیستکهبرایمردمتوضیحدادوتبلیغکرد،
بلکهمامیخواهیمدرایندورانجنگتبلیغاتی،رسانهایوروانی
دشمندرزمینهقیامهللمردمخودبهمیدانبیایند.ماهمهدلسوزانو
مسئوالنسازماننیزبایدتعمقکردهوخودراارزیابیکنیمکهاینامر
تاچهحددرکارهایماجاریاستوبهخودتذکردهیمودراینمسیر
حرکتکنیم. دراینمراســمازچهرههاییهمچونمحمدانصاری
بازیکنسابقتیمفوتبالپرسپولیس،رضاصیادیمدیرعاملسازمان
زیباسازیشهرداری،عباسموزونمجریبرنامه»پساززندگی«و

تنیچندازفعاالنعرصهتبلیغقدردانیشد.

رونمایی از نیم قرن تا ناکامی 
کتاب»نیمقرنتاناکامی«جدیدتریناثرانتشاراتدفترمطالعات
وتدوینتاریخایرانباحضورشخصیتهایبرجستهفرهنگی
رونماییشد.بهگزارشهمشهری،روزگذشتهطیمراسمی
باحضوروســخنرانیعلیالریجانی،حسینصفارهرندیو
سیدعباسصالحیدرسالنحکمتکتابخانهملیازکتاب»نیم
قرنتاناکامی«نوشتهروننبرگمن،ترجمهحسینجاجرمی،با
نظارتعباسسلیمینمینرونماییشد.دراینمراسمعالوهبر
تجلیلازمشارکتکنندگاندرتولیدایناثر،شمهایازمزیتهای

اینروشپژوهشیبرایمحققان،بازگوشد.
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بلیت ارزان در سینما های شهرداری تهران 

مجیداکبرشاهی،مدیرعاملمؤسسهتصویرشهرازاجرایطرح
کاهشقیمتبلیتدرسینماهایمؤسسهتصویرشهرازاولتابستان
خبرداد. بهگزارش همشهری،اکبرشــاهیبااعالماجرایطرح
تابستانهدرسینماهایشهرداریتهرانگفت:پسازتجربهموفقی
کهدرفروشباالیفیلمسینمایی»بدونقرارقبلی«بااجرایطرح
نیمبهایبلیتدرروزمیالدحضرتامامرضا)ع(داشتیم،تصمیم
گرفتیمکهتمهیداتیبرایجذبمخاطببیشتردرسینماهای
زیرمجموعهدرنظربگیریم. ویافزود:ازآنجاییکهســینماهای
مؤسسهتصویرشهرزیرمجموعهشهرداریتهراناستوتامینرفاه
وآسایششهروندانازاصلیترینوظایفایننهاداست،برآنشدیم
کهدربرخیروزهاوساعاتبهایبلیترادرسینماهاکاهشدهیم.

سامانه صدور پروانه اجرای نمایش 
سامانهصدورپروانهاجراینمایشباهدفتسریعودقتدرامور
نمایشی،مجددراهاندازیشــد.بهگزارشهمشهری،ازچهارم
تیرماهصدورپروانهاجرایتمامینمایشهاازطریقثبتنامدر
سامانهیادشدهبانشــانیsso.farhang.gov.irانجاممیشود.
متقاضیانباورودبهسایتمعرفیشــده،یکیاز2روش»ثبت
درخواســتحقوقی«برایمراجعاندولتیوسازمانیو»ثبت
درخواستحقیقی«برایسایرهنرمندانحوزهنمایشراانتخاب
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دولتیکهقابلیتاجراینمایشدارندباارائهنامهازباالترینمقامو
بالحاظشرایطوقوانینمندرجدراساسنامهآنهاوشیوهنامههای

مربوطهانجاممیشود.

مراقبت قانونی از سینمای ایران 
توقیففیلم»برادرانلیال«هشداریبرایسینماگرانیاستکهبدونتوجهبهقوانینکشور،فیلمشانراراهیجشنوارههایخارجیمیکنند

»برادران لیال« توسط سازمان سینمایی توقیف شد. خیلی ها 
معتقد هستند که این توقیف با توجه به اتفاقاتی که در جشنواره 
کن رخ داد، درست است و به زعم برخی از کارشناسان هم این 
توقیف می  توانست درنهایت جریمه مالی تهیه کننده باشد و یا 

سپردن به خانه سینما و حل مشکلی که بر همه آشکار است.

دفاع در مقابل اهداف سیاسی
سعید الهی، کارشناس فرهنگی درباره تصمیم سازمان سینمایی 
به همشهری می گوید: »شرط اول توســعه پایدار فرهنگی، 
قانون گرایی و تمکین فعاالن حوزه فرهنگ و هنر به قوانین و 
آیین نامه های موجود در عرصه های مختلف ازجمله سینماست 
و بی تردید توجه ویژه مسئوالن و فعاالن سینمایی به قوانین 
و اســناد باالدستی به پیشــرفت هنر ازجمله صنعت سینما 
کمک شایانی می کند؛ چرا که این قوانین با مشورت بسیاری 
از معتمدین و فعاالن هنری و سینمایی و کارشناسان مرتبط به 
این حوزه تدوین و تصویب شده است.« وی در توضیح بیشتر 
ادامه می دهد: »به طور مشخص اگر درباره حضور آثار سینمای 
ایران در جشــنواره های خارجی قانونی مصوب شده است که 
باید از نظارت معتبرترین و مهم ترین دستگاه فرهنگی کشور 
مجوز الزم گرفته شود، این مجوز به خاطر حمایت از فیلم های 
ایرانی در عرصه های بین الملل اســت. این کنترل ها به خاطر 
ایجاد محدودیت برای نمایش آثار سینمایی در جشنواره های 
خارجی نیست و بیشتر به خاطر مواضع مبهمی ازجمله مواضع 
سیاسی است که جشنواره های خارجی دارند. با توجه به شناخت 
دقیق تر و رصدی که سازمان ها روی جشنواره ها انجام می دهند، 

این مجوزها کمک می کند تا فیلم ها دســتاویزی برای اهداف 
سیاسی جشنواره های خارجی نشود و همچنین اگر حقی ضایع 

شد، مورد حمایت قرار بگیرد.«
الهی به نمایــش فیلم »برادران لیال« در کن اشــاره می کند: 
»متأسفانه برخی ســینماگران بدون توجه به قوانین کشور و 
حتی مخاطبان داخلی، فیلم ها را برای جشنواره های خارجی 

تولید کرده و راهی جشــنواره می کنند و چه بسا این موضوع 
بستری برای پیاده سازی  اهداف سیاسی علیه ایران می شود.« 
وی همچنین می گوید: »ناگفته نماند رفتار عوامل فیلم مانند 
اتفاقی که در جشــنواره کن افتاد، باعث می شود واکنش  ها و 
افکار عمومی نسبت به آن بیشتر شود و این در حالی است که 
قانون گرایی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است و انفعال در 

برابر قانون گریزان باعث تضعیف سینمای ایران خواهد شد.«

خانه سینما وارد عمل شود
به اعتقاد سعید الهی در مواجهه با اینگونه قانون شکنی ها، در 
مرحله اول خانه سینما باید وارد گفت وگو شود و حتی اهرم های 
اجرایی و تنبیهی را خود صنف اجرا کند و اگر این مرجع با انفعال 
رفتار کرد سازمان سینمایی به عنوان باالترین نهاد به وظیفه 

خود عمل کند.
این کارشناس در توضیح بیشتر می گوید: »البته این تعامالت 
گویا اتفاق افتاده و تذکرات به  دست اندرکاران و تهیه کننده فیلم 
هم داده شده است و در نهایت تصمیم اینطور بوده، این رفتارها از 
سر خود مختاری در  شأن سینمای ایران نیست و به نظرم تمکین 
از قوانین کمک می  کند تا ارتباط حاکمیت و جامعه هنری بیشتر 
شــود. چهره های هنری که موقعیت اجتماعی خود را مدیون 
مردم و نگاه عمومی هستند، باید به قوانین احترام بگذارند و 
فراموش نکنیم سازمان سینمایی وظیفه تعامل با سینماگران را 
دارد و نماینده مرجع قانونگذار و حاکمیت است و اجرای قوانین 
بر عهده سازمان است. انتظار می رود درصورت بروز تخلفاتی در 

تقویت قانوان گرایی تعامل را داشته باشند.«

حمایت وزیر از توقیف »برادران لیال«
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشاد در حاشیه 
جلســه هیأت دولت، در جمع خبرنــگاران در 
پاسخ به پرسشی درخصوص توقیف رسمی فیلم 
»برادران لیال« و برخی از اخبار منتشر شده مبنی 
بر ممنوع الکار شــدن برخی بازیگران این فیلم، 
می گوید: »من در همین حیاط دولت چندی پیش 
اعالم کردم که ما در مورد این فیلم طبق قانون عمل 
می  کنیم. قانون در این زمینه مشخص بود. دوستان 
ما در سازمان ســینمایی بررسی های کامل انجام 
دادند. اصرار من این بود که مر قانون رعایت شود 
و بررســی های الزم صورت بگیرد و این اعالم نظر 
نیز مبتنی بر این بررسی ها بوده است.« وی ادامه 
می دهد: »در واقع مجموعه افرادی که در این ارتباط 
تصمیم گیر بودند، متفق القول بودند که این تخلف 
صورت گرفته است. البته ممکن است در سال های 
قبل مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به هر 
دلیلی در این موضوعات منفعل عمل می کردند اما 
بنای ما در دوره جدید این است که طبق قانون عمل 

کنیم و تصمیم اخیر نیز طبق قانون اتفاق افتاد.«

مکث


