اخبار
نسخه جدید موبایلبانک سینا راه
اندازی شد

نسخه جدید موبایلبانک سینا با رویکرد نوآورانه
و در راستای گسترش خدمات غیرحضوری و
جه��ت دادن ب��ه جریانه��ای فناورانه بانک
راهاندازی شد .به گزارش روابطعمومی بانک
س��ینا ،این نرمافزار با هدف تسهیل و تسریع
در انج��ام خدم��ات بانک��ی مش��تریان ،در 3
نس��خه اندروید IOS ،و تحت وب با کاربری
آس��ان و گرافیک جدید در اختیار کاربران قرار
گرفته است .بر اساس این گزارش ،قابلیتها
و امکانات همراهبانک س��ینا در نسخه جدید
افزای��ش یافته که از طریق وبس��ایت بانک
به نش��انی https://www.sinabank.
 irقابل دسترس اس��ت .همچنین به جهت
کمک به کاهش مراجعات حضوری مشتریان
و انجام س��ریع ،امن و آس��ان خدمات بانکی
مدنظر آنها ،امکان فعالس��ازی و بازیابی نام
کاربری و رمز عبور نرمافزارهای اینترنتبانک
و همراهبانک سینا از طریق وبسایت بانک به
صورت غیرحضوری فراهم شدهاست .بر این
اساس ،دارندگان شماره مشتری در بانک سینا
میتوانند به صورت غیرحضوری نس��بت به
ثبتنام جهت فعالسازی سامانههای مذکور
یا بازیابی نام کارب��ری و رمز عبور خود اقدام
کنند .برای استفاده از این امکان ،مشخصات
متقاضی ش��امل کد ملی و شماره موبایل وی
باید در سیستم بانک ثبت شده باشد.
بازدید مدیر امور حراست بانک ایران
زمین ،از شعب استان خراسان رضوی

مدیر امور حراس��ت بانک ای��ران زمین ،در
راس��تای انجام بازرس��ی ه��ای دوره ای و
تقوی��ت امنیت ش��عب از تعدادی از ش��عب
استان خراسان رضوی بازدید کرد.به گزارش
رواب��ط عمومی بانک ای��ران زمین ،علیرضا
یارقلی مدیر امور حراس��ت این بانک در این
بازدیدها با تاکید بر نقش محوری حراس��ت
در جلوگیری از هر گونه مس��ئله حفاظتی به
عنوان مشاوری امین و مورد اعتماد میتواند با
شناسایی تهدیدات و آسیب ها و نقاط قوت و
ضعف و ارائه اطالعات به موقع نقش موثری
در کاهش آس��یب پذیری مجموعه داش��ته
باشد .یارقلی با اشاره اهمیت موضوع امنیت
در بانکه��ا اظهار داش��ت :بانکه��ا امانت دار
مش��تریان هستند و رعایت اصول و مقررات
امنیتی جزو الینفک امور بانکی است.

در پی انعقاد تفاهم نامه با وزارت نفت؛

ارتقا شاخص های بهره وری شرکت های دانش بنیان نفتی با حمایت بانک توسعه صادرات ایران

بانک توس��عه صادرات ایران و وزارت نفت با هدف حمایت از شرکت های
دانش بنی��ان و فناور داخلی صنعت نفت و افزایش توان رقابتی و در نهایت
ارتقای شاخص های بهره وری در اقتصاد ،تفاهم نامه همکاری منعقد کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،دکتر سیدعلی حسینی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در مراسم انعقاد این تفاهم نامه که با
حضور وحید رضا زیدی فر معاون امور مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت
نفت برگزار شد ،افزود :موضوع حمایت از دانش بنیان ها طی چند سال اخیر
در دس��تور کار بانک توس��عه صادرات ایران بوده و در سال  1401براساس
نام گذاری و فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری مبنی بر حمایت از این حوزه،

مسیر و راهبردهای این سیاست روشن شده است .وی با اشاره به مقررات و
قوانین باالدس��تی و تاکید رهبری بر هموار ساختن مسیر رشد شرکت های
دانش بنیان،اظهار داشت :بانک توسعه صادرات ایران سال گذشته با همکاری
صندوق فناوری نفت ،برنامه های خود را به صورت اخص برای شناس��ایی
پتانسیل های صادراتی شرکت های دانش بنیان و فناور آغاز و با انعقاد این
تفاهم نامه روند جدی تری را در این راس��تا ادامه خواهد داد .وی گفت :این
بانک به عنوان یکی از سهامداران اصلی صندوق فناوری شریف ،به منظور
ارائ��ه خدمات متمرکز ،یکی از ش��عب خود در تهران را ب��ه ارائه خدمات به
مشتریان معرفی شده از سوی این صندوق و صندوق فناوری نفت اختصاص

می دهد .مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اعالم اینکه  50درصد از
شرکت های دانش بنیان و فناور صنعت نفت ،مشتری بانک توسعه صادرات
ایران هستند ،افزود :بر اساس تفاهم نامه انجام شده ،بانک توسعه صادرات
ایران مطابق با ضوابط بانک مرکزی ،مجموعه ای از خدمات و تس��هیالت
خود را به شرکت های دانش بنیان و فناور صنعت نفت و شرکت های دارای
قرارداد با کشورهای هدف اعطا خواهد کرد .وی اظهارداشت :پس از معرفی
شرکت های دانش بنیان دارای قرارداد صادراتی از سوی وزارت نفت به بانک
توسعه صادرات ایران ،فرایند بررسی امکان استفاده از ظرفیت های تسهیالتی
و اعتباری انجام و در ادامه خدمات ذکر شده به شرکت ها ارائه می شود.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن:

سرمایهانسانیونحوهارائهخدماتهویتبانكراتشكیلمیدهند

دکتر خورسندیان :سرمایه انسانی و نحوه ارائه خدمات
هویت بانک را تشکیل می دهد و بهبود و ارتقای این
موارد موجب تعالی بانک خواهد بود .به گزارش روابط
عمومی بانک صنعت و معدن ،دکتر علی خورسندیان
که به اتفاق حس��ین عسکری قائم مقام مدیرعامل و
جمعی از معاونی��ن و مدیران این بانک برای پیگیری
و اجرایی نمودن مصوبات س��فر ریاس��ت جمهوری و
بررسی و نظارت بر وضعیت طرح های صنعتی تامین
مالی شده توسط این بانک به استان فارس سفرکرده
است ،در جلسه با مسؤالن استانی و کارکنان مدیریت
اس��تانی این بانک حضور یافت .وی در این جلس��ه
با حضور محس��ن ربانی زاده مع��اون هماهنگی امور
اقتصادی اس��تانداری فارس ،حمید رضا ایزدی رییس
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و بابک دایی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان پیرامون نحوه
مساعدت و حمایت از صنایع استان سخن می گفت ،با
تاکيد بر نقش اثر گذار بانک در توسعه و تعالي صنعت
و معدن کشور افزود :هر يک از ما به نوبه خود وظیفه
داریم در رشد اقتصادي وتوسعه کشور از هیچ اقدامی
فروگذار نکنیم و بر اس��اس شعار س��ال و تاکید مقام
معظ��م رهبری مکلفیم مش��کالت و موانع را از پیش
پای تولیدکنندگان برداریم تا با افزایش سطح تولید و
اشتغال شاهد افزایش سطح رفاه در جامعه باشیم .دکتر
خورس��ندیان افزود :بانک صنع��ت و معدن در عرصه
اقتصادی کشور یک بانک تخصصی تاثیرگذار است و
این موضوع واقعیتی ملموس است که حاصل تالش و
کوشش یکایک همکاران می باشد .مديرعامل بانک
صنعت و معدن ايجاد و افزايش اعتماد به شبکه بانکی

را عامل موفقيت بانک ها و پیش زمینه افزایش سطح
فعالی��ت و اثرگذاری آنها در افزایش س��رمایه گذاری
های کالن در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی
کش��ور دانس��ت و تاکید کرد :مش��تری محوری یک
اصل اساس��ی و تغییر ناپذیر در ح��وزه عملکرد بانک
هاس��ت و تمام فرآیندها و ش��یوه های خدمت رسانی
با محوریت رضایت مش��تری طراحی و اجرا می شود.
وی در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به
اهمیت و لزوم تحقق برنامه راهبردی بانک ادامه داد:
توجه به صنایع صادرات گ��را ،دانش محور و فناوری
های نوین نخس��تین اولویت بانک صنعت و معدن در

گزینش و حمایت از طرح های صنعتی است و چنانچه
صنعتگران در ایجاد و توس��عه واحدهای تولیدی خود
به این امر توجه داشته باشند و طرح آنان نیز از توجیه
پذیری مناسبی برخوردار باشد برای تامین مالی مورد
مس��اعدت قرار می گیرند .دکتر خورس��ندیان سپس
ب��ر جایگاه بان��ک صنع��ت و معدن به عن��وان یک
بانک تخصصی و توس��عه ای مه��م در عرصه تولید
و اش��تغال در نقاط مختلف کشور تاکید و خاطرنشان
کرد :نباید تمرکز منابع بانکی در نقاطی از کشور باشد
که با انباشت سرمایه و ثروت مواجه اند ،در هر استان
کش��ور به فراخور اقلیم ،نیروی کار مزیت های ویژه

ای برای ایجاد و گس��ترش صنایع مختلف وجود دارد
که باید به درس��تی شناسایی ش��ده و پس از بررسی
توجی��ه اقتصادی ،فنی و مال��ی و با رعایت مالحظات
زیس��ت محیطی و ارزیابی هزین��ه -فایده مورد اجرا
و حمایت قرار گیرن��د .وی در جمع کارکنان مدیریت
اس��تانی این بانک ،حرکتهای در مسير پیشرفت بانک
را مثب��ت ارزیابی کرده و گفت :ما براي دس��تيابي به
باالتری��ن ش��اخص های عملک��ردی ،برنام��ه ریزی
و هدفگ��ذاری ک��رده ایم که این امر ی��ک کار تیمی
منسجم و هماهنگ را می طلبد که یکایک همکاران
مانند اجزای یک سیس��تم منظ��م در تحقق و اجرای
آن س��هیم ان��د و باید تمامی امکانات خ��ود را در این
راستا به کار ببندند .مديرعامل بانک صنعت و معدن به
تشريح جايگاه سرمایه انساني در بانک پرداخت و بیان
داش��ت :نيروي انساني مجرب ،مطلع و کوشا ،سرمایه
ارزش��مندی اس��ت و از همه همکاران با سابقه تقاضا
دارم در انتقال تجارب و دانش خود به نیروهای جوان
تر نهایت اهتمام را مبذول دارند چراکه بحث جانشین
پروری موض��وع مهمی در ت��داوم فعالیت تخصصی
بانک و خوشنامی آن اس��ت .دکتر خورسندیان ایجاد
فض��ای صمیمانه ب��رای ارتباط س��ازنده ،یادگیری و
انتقاد را وظیفه مدیران دانس��ت و تاکید کرد :در رفتار
با مش��تري رعایت احترام و وظیفه شناسی اصل اول
است که در تعامل همکاران با یکدیگر نیز باید مدنظر
ق��رار گیرد و خوش��بختانه  53درص��د کارکنان بانک
دارای تحصیالت فوق لیسانس یا باالتر می باشند که
این موضوع ،توقع و انتظار ما از حسن رفتار و عملکرد
آنان را باالتر می برد.
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خبر
وضعیت ادارات امور شعب و شعب
مستقل تهران بررسی شد

نشس��ت بررس��ی وضعیت ادارات امور شعب
و شعب مس��تقل تهران ،با حضور سرپرست
معاون امور شعب و بازاریابی تهران و روسای
ادارت امور شعب  5گانه تهران و روسای شعب
مستقل برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
بانک ملی ایران ،در این نشست مقدم بیرانوند
سرپرست معاون امور شعب و بازاریابی تهران
ضمن تاکی��د بر ضرورت کاه��ش مطالبات
معوق گفت :همه بخش ه��ای بانک باید با
همه توان ب��رای تحقق اهداف طرح «همت
ملی» بسیج ش��وند و در راستای جذب منابع
پایدار بکوش��ند .وی افزود :وجود مشکالت
نباید مانع پیشبرد امور شود و باید با خالقیت
و انگی��زه برای رش��د و توس��عه منابع بانک
ت�لاش کرد .مقدم بیرانون��د تاکید کرد :باید
در کنار پرداختن به امور جاری بانک نسبت
به جانشین پروری و بکارگیری نیروی جوان
اهتمام ش��ود .در ادامه این نشست با حضور
فرهاد معقول عضو هیات عامل و معاون منابع
انسانی،نصرت اله شهبازی عضو هیات عامل
و معاون پشتیبانی،امیر مسعود رزازان معاون
مالی ،اکبر ش��بانی مدیر امور حراست ،جواد
بخشی سرپرس��ت اداره کل بازرسی ،حسین
صابری رئی��س اداره کل حفاظت فیزیکی و
فنی ،ش��هریار س��عادت اداره کل کارپردازی
و محم��د رضای��ی رئیس اداره کل س��رمایه
انسانی ش��رایط ارتقای ایمنی صندوق های
امانات شعب تهران مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشس��ت ،س��ید رضا خادمی به
عنوان سرپرس��ت اداره امور ش��عب ش��رق
تهران و مهدی صفاری به عنوان سرپرس��ت
شعبه مس��تقل مرکزی تهران معرفی شدند.
همچنین از خدمات محمدرضا صدری رئیس
اسبق اداره امور شرق تهران و محمد حصار
سرخی رئیس اسبق ش��عبه مستقل مرکزی
تهران تقدیر شد.

فرهنگی
اختالفات در شورای صنفی نمایش از کجا شکل گرفت؟

خبر
کنشهای مسئوالن در برابر فساد برای
عموم مردم محسوس باشد

رئیس شورای سیاس��ت گذاری مجمع عالی
انسانی اس�لامی گفت :احساس فساد
علوم
ِ
کمتر از واقعیت فساد مخرب نیست لذا مهم
این است که کنشهای مس��ئوالن در برابر
فس��اد برای عموم مردم محسوس باشد .به
گزارش «عص��ر ایرانیان» ،حجتاالس�لام
والمسلمین رضا غالمی رئیس شورای سیاست
انسانی اسالمی در
گذاری مجمع عالی علوم
ِ
مراس��م افتتاحیه همایش فس��اد اقتصادی و
مدیریتی از پیشگیری تا مقابله ،تهران گفت:
بدون تردید ،یکی از مهمترین اهداف انقالب
اسالمی ،مبارزه همه جانبه با فساد بوده است.
در واقع ،چه امام (ره) به عنوان محور انقالب،
و چه شخصیتهای دیگری که به نحوی در
انقالب نقش داش��تند ،رژیم پهلوی را زاییده
فس��اد سیاس��ی و به تبع آن ،آلوده به سطح
عمیقی از فس��اد اقتصادی تلقی میکردند و
یک��ی از مهمترین دالیلی که خواس��تار یک
دگرگونی اساس��ی در ایران بودند ،پایان دادن
به فسادی در ایران بود که شکل کام ً
ال فراگیر
و سیس��تمی به خود گرفته بود .وی ادامه داد:
البته ش��اید این دقت نبود ک��ه پایان دادن به
فساد در ایران دستوری و دفعتی ممکن نیست
بلکه باید جدای از س��رنگونی رأس فساد که
ش��خص محمدرضا ش��اه و نزدیکانش بود،
بس��ترهای فساد را که به ویژه در پهلوی اول
و دوم در ایران گس��ترانیده ش��ده بود و حتی
به جزئی از فرهنگ اقتصادی و اداری کشور
تبدیل ش��ده بود را قدم به قدم شناسایی و از
بین برد .به نظر من ،فساد پدیدهای است که
اگ��ر رأس آن را هم نابود کنید اما به بدنه آن
کاری نداشته باشید ،از بدنه فساد ،دوباره سر یا
سرهای جدید خواهد رویید؛ البته ممکن است
سر یا س��رهای جدید به اندازه سر اول قوی
نباش��د ،اما فرصت حیات و گسترش فساد را
در جامعه به وجود میآورند .رئیس ش��ورای
انس��انی
سیاس��ت گذاری مجمع عالی علوم
ِ
اسالمی گفت :به تبع انقالب اسالمی ،هدف
اصلی نظام برآمده از انقالب اس�لامی یعنی
نظام جمهوری اس�لامی ایران ه��م مبارزه
با فس��اد بوده و هس��ت؛ به نظ��ر من ،میزان
موفقیت نظام جمهوری در مبارزه با فساد ،نه
تنها شاخصی بسیار مهم و تعیین کننده برای
ارزیابی موفقیت و کامیابی انقالب است بلکه
نشان دهنده حیات انقالب است.

سید ضیا هاشمی تهیهکننده سینما از چگونگی مخالفت
سازمان سینمایی با شورای صنفی نمایش و روند انحالل
و ش��کلگیری دوباره آن گفت .سید ضیا هاشمی رئیس
جامعه صنفی تهیه کنندگان س��ینما و یک��ی از اعضای
شورای صدور پروانه ساخت ،در گفتگو با «عصر ایرانیان»
با اشاره به شرایط موجود در روند فعالیت ،حذف و فعالیت
دوباره شورای صنفی نمایش و تاثیر آن در اکران سینماها
گفت :اواخر س��ال گذشته شورای صنفی نمایش براساس
آیین نامه و رویه معمول خود اس��امی فیلمهای متقاضی
اکران برای نوروز  ۱۴۰۰از جمله فیلمهای «چپ ،راست»
و «المین��ور» را اعالم عمومی ک��رد و این اقدام به دلیل
موضع مخالف س��ازمان با اعالم اس��امی به مذاق آقایان
خوش نیامد .در واقع منشا بروز اختالف سازمان سینمایی با
شورای صنفی و تصمیمات و اقدامات بعدی سازمان برای
مداخله در امور ش��ورا از ای��ن مقطع کلید خورد .وی ادامه
داد :مخالفت سازمان با معرفی مجدد اعضای فعلی شورا
با ادعای تخلف آنها در معرفی اسامی فیلمهای متقاضی
اکران نوروز و مداخله س��ازمان در تدوین آیین نامه شورا
برای س��ال جدید ،زمینه را برای عمیقتر شدن اختالفات
صنوف با س��ازمان س��ینمایی فراهم کرد .این تهیهکننده
سینما با اشاره به اینکه سازمان سینمایی در اقدامی عجیب
و مداخله گرانه با اس��تناد به یک ماده از آییننامه احداث
سالنهای س��ینما که ناظر بر سالن سینما بوده نه فرایند
اکران ،شورای دولتی به نام شورای راهبردی را تحت لوای
نظام نامه اکران  ۱۴۰۱راه اندازی کرد ،بیان کرد :سازمان
سینمایی مجدد در بدعتی عجیبتر شورای صنفی اکران را
که ماهیت صنفی داشته را ذیل این شورای دولتی تعریف
کرد که س��اختار اعضای این ش��ورا  ۵مدیر سینمایی و ۵
نفر از روس��ای صنوف اس��ت .وی ادامه داد :ریاست این
ش��ورا برعهده رئیس سازمان س��ینمایی قرار گرفته که با
یک نگاه س��اده به اتفاقات رخ داده و ساختار طراحی شده
برای شورای راهبردی ،درمییابیم عم ً
ال سازمان سینمایی
تمام قد از نوروز  ۱۴۰۰وارد مدیریت اکران فیلمها شده و
صن��وف در این مدت و منبعد هم اختیار و تاثیری در این
فرایند نخواهند داشت.
س�ازمان س�ینمایی در حوزه اکران جای�گاه حمایتی و

نظارتی دارد

هاش��می با اشاره به اینکه با این مقدمه که ارائه شد الزم
اس��ت نکاتی در خصوص عقبه و س��بقه شورای صنفی
اکران بیان کند تا عمق این مداخله و تصدی گری دولتی
بیش��تر نمایان شود ،گفت :اساس ًا فلسفه راهاندازی شورای
صنفی اکران ،بهدلیل تجربیات شکس��ت خورده دولتها
در ده��ه  ۶۰تا نیمه دهه  ۷۰در مدیری��ت و برنامهریزی
اکران فیلمها بود ،مس��ئولیتی که نه از جانب قانونگذار و
نه صاحبان فیلمها و س��ینمادارها به وزارت ارشاد سپرده

دخالت یا حمایت

خبر

و تدوین می شده و بعد از اخذ تاییدیه ها ،یک نسخه آن در
اختیار سازمان سینمایی برای نظارت و معرفی عضو ناظر
ارائه میش��د .در نسخه فعلی که توسط سازمان سینمایی
تهیه شده ،اساس ًا اس��تقالل و ماهیت صنفی شورا از بین
رفته و تبدیل به شورایی فرمایشی و دولتی شده است .در
این آیین نامه ،ش��ورای صنفی در ذیل شورایی باالدستی
تحت عنوان شورای راهبردی تشکیل میشود ،اعضا اصلی
این شورا مدیران دولتی به انضمام روسای برخی صنوف،
پیشبینی شده است .ادعای دولت برای چنین ام ِر مداخله
گرایان��ه ای حمایت از اکران عنوان ش��ده که به نظرم به
مطالبه بیشتر شباهت دارد تا نگاه راهبردی.
چرا میگوییم دخالت؟


نشده بود ولی به دلیل روح تصدی گری حاکم بر دولتها
و فق��دان صنوف قدرتمند ،دولت تم��ام قد در این امر نیز
مداخله میکرد .وی ادامه داد :زمانی که زنده یاد سیف اهلل
داد بهعنوان معاون س��ینمایی انتخاب شد ،بهدلیل اشراف
حداکثری و درک صحیح از اختی��ارات دولت و احترام به
حقوق بخ��ش خصوصی در اولین گام امر مدیریت اکران
فیلمها را به صاحبان واقعی یعنی نمایندگان جمع منتفعین
از اک��ران (صاحب��ان فیلم ،کارگردان��ان ،پخش کنندها و
سینمادارها) که متعاقب آن در قالب شورایی صنفی تحت
عنوان اکران تشکیل شد؛ سپرد .این سپردن از باب انتقال
اختیار یا واگذاری و تفویض نبود ،چرا که اساس ًا دولت حقی
را به گزاف تصدیع کرده بود؛ فلذا با عقب نشینی از موضع
تصدی گ ِر مداخلهکننده به یک عضو ناظ ِر حامی بدل شد.
در این میزانسن هم استقالل صنوف به رسمیت شناخته
شد و حقوق ضایع شده منتفعین از اکران اعاده شد و هم بار
سنگین تصمیمگیری در خصوص اموال شخصی خلق اهلل
از عهده دولت خارج شد .رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان
س��ینما بیان کرد :این اقدام البته در سالهای بعد بارها از
ناحی��ه معاونتهای س��ینمایی وقت ب��ا ادعایی همچون
ساماندهی اکران ،حمایت از تماشاگران و … مورد تعدی
واقع شد که بعض ًا بهدلیل نجابت صنوف منتج به تصرف
غیرقانونی شورای صنفی اکران نیز شد .سازمان سینمایی
در مقوله برنامهریزی و اکران فیلمها یک جایگاه ارشادی،
حمایتی و نظارتی است نه مدیریتی و برنامهریز! به همین
دلیل معرفی نماینده به س��ازمان برای راهاندازی شورای
صنفی اکران اساس�� ًا فاقد وجاه��ت قانونی بوده و صنوف
قائل به وجود چنین حق و اختیاری برای دولت نیستند .وی
ادامه داد :قرار نیست بر سر اموال و حقوق حقهمان معامله
باخت ،برد بکنیم ،حق مدیریت و برنامهریزی اکران فیلمها
تمام ًا متعلق به بهرهبرداران از اکران است و به تبع آن دولت

هم هرکجا که تشخیص دهد از مدار قانون خارج شدهایم
از ابزار قهری خود استفاده میکند کما اینکه درگذشته بارها
اس��تفاده کرده است .در نهایت باید بگویم که آنچه امروز
رخ داده محصول عدم اش��راف همکاران صنفی ام از ابعاد
و تبعات زیان بار این اقدام غیرقانونی س��ازمان سینمایی
در انحالل شورای صنفی است .هاشمی در ادامه سخنان
خود با اش��اره به آیین نامه اکران در س��ال جدید گفت :بر
اس��اس آنچه بهعنوان تعریف بنیادی از نهادی صنفی در
امر اکران اشاره کردم ،گردش کار تدوین آیین نامه اکران
نیز به تبع آن باید از ناحیه صنف به سازمان سینمایی ارائه
شود ،رویهای که بیش از دو دهه سابقه داشته ،بدین گونه
که آیین نامه جدید شورای صنفی براساس تجمیع نظرات
کارشناسی سازمان سینمایی و دستاندرکاران صنفی تهیه

وی ادام��ه داد :چرا میگوییم دخالت؟ چون نس��بت رابطه
حقوقی وزارت ارشاد با توزیع کتاب ،آثار موسیقی ،تجسمی و
تئاتر همان است که باید با فیلمهای سینمایی باشد .یعنی بعد
از صدور پروانه انتشار یا نمایش مسئولیت و صالحیت دولت
بُعد نظارتی پیدا میکند؛ نمیش��ود که وزارت ارشاد اختیار
مداخله در فرایند توزیع کتب و آثار موسیقیایی و … را قانونا
نداشته باشد و به آن تمکین کند ولی در حوزه سینما بنا به
یک اجتهاد مدیریتی و از روی سلیقه ،در فرایند اکران فیلمها
از صفر تا صد مداخله کند .این تهیه کننده سینما تاکید کرد:
به صنوف و سازمان سینمایی وزارت ارشاد پیشنهاد میکنم
حال که دولت برخالف اصول مصرح در قانون اساسی و مواد
مبین در قانون مدنی هیچ اختیاری برای مالکیت خصوصی
صاحبان فیلمها قائل نیست ،مسئولیت مدنی و کیفری این
تصرف در مال اشخاص را بپذیرد و تضمین کند که خسارات
ناشی از این مداخله را تامین میکند.
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توقیف فیلم «برادران لیال» به دلیل
وقوع تخلف است

وزیر فرهنگ در رابطه با توقیف فیلم برادران
لیال گفت :قانون در این زمینه مش��خص بود
دوستانمان در سازمان سینمایی بررسیهای
کامل��ی انجام دادند و اص��رار من بر این بود
که حتم ًا مر قانون را رعایت کنند .به گزارش
«عصر ایرانیان» ،محمدمهدی اس��ماعیلی،
وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی صب��ح
چهارش��نبه در حاشیه جلس��ه هیئت وزیران
در جمع خبرن��گاران در رابطه با توقیف فیلم
برادران لیال ،اظهار داش��ت :چند هفته پیش
در حی��اط دولت اعالم ک��ردم ما طبق قانون
عم��ل خواهیم ک��رد .قانون در ای��ن زمینه
مشخص بود .دوستانمان در سازمان سینمایی
بررسیهای کاملی انجام دادند و اصرار من بر
این بود که حتم ًا مر قانون را رعایت کنند .وی
عنوان کرد :این بیانیه و اعالم نظر مبتنی بر
این بررسیها بوده و مجموعه افرادی که در
این تصمیم گیری بودند متفق القول به وقوع
تخلف اعتقاد داشتند .ممکن است سالهای
قبل مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی
ب��ه هر دلیلی در این موضوعات منفعل عمل
میکرده اس��ت اما بنای ما این است در دوره
جدید مطابق قانون عمل کنیم .وزیر ارشاد در
رابطه با ابالغی��ه پرداخت  ۲۰درصد افزایش
قیم��ت بلیط به گروههای نمایش��ی در تئاتر
شهر ،گفت :این ابالغیه حتم ًا بررسی و جلسه
بعد در مورد آن توضیح خواهم داد.
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