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مراسم

اکران

بلیت ارزان در سینماهای شهرداری تهران

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی مطرح کرد

قیام هلل باید در جامعه جاری شود

روز گذشته ،آیین بزرگداشــت روز تبلیغ همزمان با سالروز فرمان
حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی
در حسینیه جماران برگزار شد .اجرای این برنامه بر عهده نجمالدین
شــریعتی ،مجری برنامه «ســمت خدا» بود .در ابتدای این برنامه،
حجتاالسالم محمد قمی ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی ،با اشاره
به صندلی حضرت امام خمینی(ره) گفت :آن پیرمرد الهی روی این
صندلی ساده مینشست و با جان مردم ایران سخن میگفت .امام ثابت
کرد پیشرفتن تا مرزهای عصمت و علیوار زیستن افسانه نیست.
حضرتامام(ره) با ید بیضا ،عصای موسوی ،دم عیسوی و بیان و قرآن
مصطفوی به مردگان جان و به این کالبد بیروح حیات بخشید .ریشه
همه خیرهایی که در این زمانه داریم ،روحاهلل است .در عظمت مکتب
امام(ره) همین بس که حاجقاسمها پای این مکتب تربیت شدهاند.
امام احیاگر بود .مقام معظم رهبری فرمودند :ما اصال نمیدانستیم
قیام هلل چیست .این مرد الهی آمد و مانند پدری که دست فرزندش
را میگیرد و راهرفتن به او میآموزد ،دست ما را گرفت و قیام هلل را به
ما آموخت .رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در ادامه افزود :پیام امام
در قیام هلل خالصه شده است .امام از همان دوران جوانی که فعالیت
خود را با نگارش نامههایی آغاز کردند ،ایــن موعظه پروردگار را که
فرمود« :قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا هلل مثنی و فرادی»جدی
گرفتند .سال ،1342سال1356و چند روز مانده به پیروزی انقالب
در سال 1357نیز توصیه امام همین بود .توصیه ایشان در اواخر عمر
و اواخر حیات نورانیشــانباز همین بود .ایشان در وصیتنامهشان
هم بر این موضوع تأکید داشــتند .قیام هلل تنها پیام امام نبود بلکه
وقتی زندگی و حیات مشعشعشــان را مرور میکنیم ،میبینیم که
تمام زندگیشان قیام هلل بود .رهبر معظم انقالب وقتی میخواهند
شخصیت برجسته امام را تبیین فرمایند ،با قیام هلل تبیین میکنند و
میفرمایند زیربنای همه فعالیتهای امام قیام هلل بود .این تنها پیامی
نبود که امام به بقیه افراد بگویند بلکه خود با تمام توان و وجود در این
مسیر حرکت کردند .رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به اینکه
ما خود را در تبیین اسالم ناب و مکتب امام موظف میدانیم ،گفت:
این یک وظیفه سازمانی نیست .ما موظف هستیم در تبیین مکتب
امام قدمهای مؤثری برداریم .دوستانی که امروز با افتخار از آنها تقدیر
میکنیم ،کسانی هستند که در تبیین حقیقت و مکتب امام گامی
برداشتهاند .وی در بخش دیگری از صحبتهایش بیان کرد :قیام هلل
صرفا یک مفهوم ذهنی نیست که برای مردم توضیح داد و تبلیغ کرد،
بلکه ما میخواهیم در این دوران جنگ تبلیغاتی ،رسانهای و روانی
دشمن در زمینه قیام هلل مردم خود به میدان بیایند .ما همه دلسوزان و
مسئوالن سازمان نیز باید تعمق کرده و خود را ارزیابی کنیم که این امر
تا چه حد در کارهای ما جاری است و بهخود تذکر دهیم و در این مسیر
حرکت کنیم .در این مراســم از چهرههایی همچون محمد انصاری
بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس ،رضا صیادی مدیرعامل سازمان
زیباسازی شهرداری ،عباس موزون مجری برنامه «پس از زندگی» و
تنی چند از فعاالن عرصه تبلیغ قدردانی شد.
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مراقبت قانونی از سینمای ایران

توقیف فیلم «برادران لیال» هشداری برای سینماگرانی است که بدون توجه به قوانین کشور ،فیلمشان  را راهی جشنوارههای خارجی میکنند
«برادران لیال» توسط سازمان سینمایی توقیف شد .خیلیها
معتقد هستند که این توقیف با توجه به اتفاقاتی که در جشنواره
کن رخ داد ،درست است و بهزعم برخی از کارشناسان هم این
توقیف میتوانست درنهایت جریمه مالی تهیهکننده 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 میگوید« :شرط اول توســعه پایدار فرهنگی،
قانونگرایی و تمکین فعاالن حوزه فرهنگ و هنر به قوانین و
آییننامههای موجود در عرصههای مختلف ازجمله سینماست
و بیتردید توجه ویژه مسئوالن و فعاالن سینمایی به قوانین
و اســناد باالدستی به پیشــرفت هنر ازجمله صنعت سینما
کمک شایانی میکند؛ چراکه 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 میدهد« :بهطور مشخص اگر درباره حضور آثار سینمای
ایران در جشــنوارههای خارجی قانونی مصوب شده است که
باید از نظارت معتبرترین و مهمترین دستگاه فرهنگی کشور
مجوز الزم گرفته شود ،این مجوز بهخاطر حمایت از فیلمهای
ایرانی در عرصههای بینالملل اســت .این کنترلها بهخاطر
ایجاد محدودیت برای نمایش آثار سینمایی در جشنوارههای
خارجی نیست و بیشتر بهخاطر مواضع مبهمی ازجمله مواضع
سیاسی است که جشنوارههای خارجی دارند .با توجه به شناخت
دقیقتر و رصدی که سازمانها روی جشنوارهها انجام میدهند،

این مجوزها کمک میکند تا فیلمها دســتاویزی برای اهداف
سیاسی جشنوارههای خارجی نشود و همچنین اگر حقی ضایع
شد ،مورد حمایت قرار بگیرد».
الهی به نمایــش فیلم «برادران لیال» در کن اشــاره میکند:
«متأسفانه برخی ســینماگران بدون توجه به قوانین کشور و
حتی مخاطبان داخلی ،فیلمها را برای جشنوارههای خارجی

مکث

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 منتشرشده مبنی
بر ممنوعالکارشــدن برخی بازیگران این فیلم،
میگوید« :من در همین حیاط دولت چندی پیش
اعالم کردم که ما در مورد این فیلم طبق قانون عمل
میکنیم .قانون در این زمینه مشخص بود .دوستان
ما در سازمان ســینمایی بررسیهای کامل انجام
دادند .اصرار من این بود که مر قانون رعایت شود
و بررســیهای الزم صورت بگیرد و این اعالم نظر
نیز مبتنی بر این بررسیها بوده است ».وی ادامه
میدهد« :در واقع مجموعه افرادی که در این ارتباط
تصمیمگیر بودند ،متفقالقول بودند که این تخلف
صورت گرفته است .البته ممکن است در سالهای
قبل مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی به هر
دلیلی در این موضوعات منفعل عمل میکردند اما
بنای ما در دوره جدید این است که طبق قانون عمل
کنیم و تصمیم اخیر نیز طبق قانون اتفاق افتاد».

تولید کرده و راهی جشــنواره میکنند و چهبسا این موضوع
ی اهداف سیاسی علیه ایران میشود».
بستری برای پیادهساز 
وی همچنین میگوید« :ناگفته نماند رفتار عوامل فیلم مانند
اتفاقی که در جشــنواره کن افتاد ،باعث میشود واکنشها و
افکار عمومی نسبت به آن بیشتر شود و این در حالی است که
قانونگرایی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است و انفعال در
برابر قانونگریزان باعث تضعیف سینمای ایران خواهد شد».
خانه سینما وارد عمل شود
به اعتقاد سعید الهی در مواجهه با اینگونه قانونشکنیها ،در
مرحله اول خانه سینما باید وارد گفتوگو شود و حتی اهرمهای
اجرایی و تنبیهی را خود صنف اجرا کند و اگر این مرجع با انفعال
رفتار کرد سازمان سینمایی بهعنوان باالترین نهاد به وظیفه
خود عمل کند.
این کارشناس در توضیح بیشتر میگوید« :البته این تعامالت
گویا اتفاق افتاده و تذکرات ب ه دستاندرکاران و تهیهکننده فیلم
هم داده شده است و در نهایت تصمیم اینطور بوده ،این رفتارها از
سر خودمختاری درشأن سینمای ایران نیست و بهنظرم تمکین
از قوانین کمک میکند تا ارتباط حاکمیت و جامعه هنری بیشتر
شــود .چهرههای 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 میرود درصورت بروز تخلفاتی در
تقویت قانوانگرایی تعامل را داشته باشند».

مجید اکبرشاهی ،مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر از اجرای طرح
کاهشقیمتبلیتدرسینماهایمؤسسهتصویرشهرازاولتابستان
خبر داد .به گزارش همشهری ،اکبرشــاهی با اعالم اجرای طرح
تابستانه در سینماهای شهرداری تهران گفت :پس از تجربه موفقی
که در فروش باالی فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» با اجرای طرح
نیم بهای بلیت در روز میالد حضرت امام رضا(ع) داشتیم ،تصمیم
گرفتیم که تمهیداتی برای جذب مخاطب بیشتر در سینماهای
زیرمجموعه درنظر بگیریم .وی افزود :از آنجایی که ســینماهای
مؤسسه تصویر شهر زیر مجموعه شهرداری تهران است و تامین رفاه
و آسایش شهروندان از اصلیترین وظایف این نهاد است ،بر آن شدیم
که در برخی روزها و ساعات بهای بلیت را در سینماها کاهش دهیم.

کتاب

رونمایی از نیم قرن تا ناکامی

کتاب«نیمقرنتاناکامی»جدیدتریناثرانتشاراتدفترمطالعات
و تدوین تاریخ ایران با حضور شخصیتهای برجسته فرهنگی
رونمایی شد .به گزارش همشهری ،روز گذشته طی مراسمی
با حضور و ســخنرانی علی الریجانی ،حسین صفارهرندی و
سیدعباسصالحیدرسالنحکمتکتابخانهملیازکتاب«نیم
قرنتاناکامی»نوشتهروننبرگمن،ترجمهحسینجاجرمی،با
نظارتعباسسلیمینمینرونماییشد.دراینمراسمعالوهبر
تجلیلازمشارکتکنندگاندرتولیدایناثر،شمهایازمزیتهای
اینروشپژوهشیبرایمحققان،بازگوشد.

تئاتر

سامانه صدور پروانه اجرای نمایش
سامانه صدور پروانه اجرای نمایش با هدف تسریع و دقت در امور
نمایشی ،مجدد راهاندازی شــد .به گزارش همشهری ،از چهارم
تیرماه صدور پروانه اجرای تمامی نمایشها از طریق ثبتنام در
سامانه یادشده با نشــانی  sso.farhang.gov.irانجام میشود.
متقاضیان با ورود به سایت معرفیشــده ،یکی از  2روش «ثبت
درخواســت حقوقی» برای مراجعان دولتی و سازمانی و «ثبت
درخواست حقیقی» برای سایر هنرمندان حوزه نمایش را انتخاب
و نسبت به تکمیل آن اقدام کنند .ثبتنام کلیه تماشاخانههای
دولتی که قابلیت اجرای نمایش دارند با ارائه نامه از باالترین مقام و
با لحاظ شرایط و قوانین مندرج در اساسنامه آنها و شیوهنامههای
مربوطه انجام میشود.

