
گزارش

 چرایی نبود آثار فاخر 
دفاع مقدسی متعدد 

خالــق تندیس شــهید وزوایی معتقد اســت که 
کم توجهی نهادهــا و ارگان ها به هنرمندان مجرب 
و روی آوری آنها بــه هنرمندانی که توان خلق آثار 
کیفــی را ندارند، منجر به خلق نشــدن آثار کیفی 

متعدد شده است.
به گزارش فــارس، ملک دادیار گروســیان خالق 
تندیس شهید وزوایی یکی از هنرمندانی است که 
امســال با افرادی که چهلمین ســالگرد آزادسازی 
خرمشــهر را گرامی می دارند همراه شده و با تکیه 
بــر هنرش  یاد رشــادت ها و جانبازی های جوانان 
خرمشــهر را نکو می دارد. او در آســتانه چهلمین 
سالگرد آزادسازی خرمشهر و رونمایی از اثرش در 
این شــهر به ما گفت: مــن در حین خلق تندیس 
شــهید وزوایی حس و حال بسیار خوبی داشتم در 
واقع هر زمان که از شــهدای عزیزمان کار می کنم، 
حس خوبی دارم. به هر حال آنها جانشــان را برای 
دفاع از وطن گذاشــتند و ما وظیفــه داریم با در 
دست گرفتن گوشــه ای از کارهای مرتبط با ویژه  
برنامه های مرتبط با دفاع مقدس یاد آنها را گرامی 
بداریم. کاری که از دست من مجسمه ساز برمی آید 

ساخت تندیس شهیدان است.
وی افزود: همیشه گفته اند کاری که از دل برآید بر 
دل نشــیند. من فکر می کنم کارهای هنری زیادی 
بــا موضوع دفاع مقدس انجام  نشــده اســت البته 
هنرمندان در این راستا زحمت کشیده اند اما از نظر 
من ارزش دفاع مقدس و وقایعی چون آزادســازی 
خرمشهر بیشتر از آن چیزی است که ما در آثارمان 
نشــان داده ایم. بهتر اســت که فعاالن عرصه های 
هنری مختلف توجه بیشتری به دفاع مقدس داشته 
باشند و اهمیت بیشتری به آن واقعه تاریخی بدهند 
البته هنرمندان به تنهایــی نمی توانند کاری انجام 
دهند. ممکن اســت که آنها ایده ای برای کار داشته 
باشــند اما برای انجام آن که در رشته های مختلف 
پر هزینه اســت، باید حمایت شوند. خالق تندیس 
شهید وزوایی بیان کرد: مسئوالن حوزه هنری به من 
پیشــنهاد دادند که تندیس شهید وزوایی را بسازم. 
دادیار گروسیان گفت: هنرمندان ایده های خصوصی 
و عمومــی دارنــد. آنهــا از پس اجــرای ایده های 
خصوصی خود برمی آیند اما برای به ثمر رســاندن 
ایده های عمومی نیاز به حمایت ارگان ها و نهادهایی 
چون ســازمان شهرداری دارند زیرا نهادهای مذکور 
بودجه الزم برای اجرای ایده های عمومی هنرمندان 
را در اختیــار گرفته اند. این صحبت من به آن معنا 
نیســت که نهادهای مد نظر ما باید به هنرمندانی 
کــه توانایی ارائه کارهای خیلــی خوب و با کیفیت 
را ندارند، امکانات بدهند. امکانات باید به هنرمندان 
مجرب داده بشوند تا این هنرمندان بتوانند ایده های 
عمومیشان را به بهترین شکل ممکن اجرایی کنند. 
گروســیان در آخر تاکید کرد: نهادها در گذشته از 
هنرمندان مجرب حمایت می کردند اما چند ســالی 
که براساس روابط یا به خاطر آنکه دستمزد کمتری 
بپردازند  از هنرمندانــی حمایت می کنند که توان 
کافــی برای خلق آثار کیفــی ندارند برای همین ما 

کارهای ماندگار، جهانی و افتخارآمیز کمی داریم.

 موزه هنرهای معاصر تهران 
در انتظار چه نمایشگاهی است؟

مــوزه هنرهای معاصــر تهران که بــا پایان یافتن 
نمایشــگاه »پنج گنج« در ۱۸ اردیبهشت ماه، فعال 
نمایشــگاه جدیدی را ارائه نکرده است، به احتمال 
قوی پس از تعطیالت خرداد مــاه، مجددا میزبان 

عالقه مندان خواهد بود.
تماس ایسنا با بخش پاسخگویی این موزه، حاکی از 
آن است که نمایشــگاه جدید پس از تعطیالت ۱۴ 
و ۱۵ خرداد ماه بازگشــایی می شــود. »پنج گنج« 
نام نمایشــگاهی بود که پیش تــر در این موزه برپا 
شــد و احسان آقایی )رییس ســابق موزه هنرهای 
معاصر تهران( به عنوان کیوریتور آن معرفی شــده 
بود. نمایشگاه پنج گنج نظامی گنجوی از ۲۱ اسفند 
سال ۱۴۰۰ در موزه هنرهای معاصر تهران آغاز شده 
بود. بخــش عمده آثار نمایشــگاه پنج گنج نظامی 
گنجوی از گنجینه موزه هنرهــای معاصر تهران و 
بخشی دیگر از مجموعه های خصوصی انتخاب شده 
بود. این نمایشگاه سعی داشت با تکیه بر هنر مدرن 
و معاصر ایران، خوانشی از پنج کتاب ارزشمند حکیم 
نامدار ایرانی داشته باشد. نمایشگاه جدیدی که قرار 
اســت در این مکان فرهنگی و هنری برگزار شود، با 
توجــه به تغییر مدیریت آن، نگاه ها را به خود جلب 
کرده و باید دید آیا نمایشگاه بعدی با مناسبت های 

خرداد ماه ارتباطی دارد یا نه.

 استعفای نمایندگان صنوف
 از شورای راهبردی اکران

نماینــدگان صنــوف ســینمایی به دلیــل برخی 
اختالفات با مسئوالن سازمان ســینمایی از ادامه 

همراهی با شورای راهبردی اکران استعفا دادند.
به گزارش مهر، نمایندگان چهار صنف تهیه کنندگان، 
کارگردانان، پخش کنندگان و ســینماداران از ادامه 
حضور در شــورای راهبردی اکــران انصراف داده اند. 
دلیل اصلی اختالف میان نمایندگان صنوف سینمایی 
و ســازمان سینمایی بر ســر تنظیم آیین نامه اکران 
ســال ۱۴۰۱ است.دخالت شورای راهبری در مسائل 
اکران و عدم واگــذاری امور مربوط به تصمیم گیری 
در این حوزه به شورای صنفی اکران اصلی ترین محور 
اختالف میــان این نمایندگان با مدیریت ســازمان 
سینمایی است. اعضای صنوف معتقد به نقش نظارتی 
شورای راهبردی، تمرکز این شورا بر امور کالن مرتبط 
با اکران و عدم دخالت مستقیم آن در امر برنامه ریزی 

برای اکران فیلم ها هستند.

اخبــــار

مـا هنرمنـدان نتوانسـتیم بـه واقعیت هـا و نورانیـت دفـاع 
مقـدس ادای دیـن کنیـم زیـرا درک درسـتی از اتفاقـات 
آن روزهـا نداریـم و فضـای حاکـم بـر آن دوران به قـدری 
نورانـی و لطیـف بـود که سـخت اسـت هنرمنـد بتواند آن 

بازتـاب بدهد. را 
عبدالحمیـد قدیریـان خالـق نقاشـی بـا موضوع خرمشـهر 
ایـن روزهـا بـا تولیدکننـدگان و مجریـان ویژه برنامه هـای 
سـالروز آزادی خرمشـهر همـراه شـده اسـت تـا جوانـان 
امـروز را بیـش از پیـش بـا رشـادت رزمندگان کشـورمان 

کند. آشـنا 
بـه گـزارش تسـنیم او بـه مناسـبت بزرگداشـت چهلمین 
سـالگرد فتـح خرمشـهر و رونمایـی از اثرش در نمایشـگاه 
شـهر آسـمانی در حـوزه هنـری گفـت: کار روی تابلویـی 
بسـیار  مـن  بـرای  کشـیدم  خرمشـهر  موضـوع  بـا  کـه 
لذت بخـش بـود زیـرا به تصویر کشـیدن آن فرصـت خوبی 
بـرای مـرور خاطـرات شـکل گرفته در حال وهـوای بسـیار 
نورانـی دفـاع مقـدس به حسـاب می آمـد. من قبـل و بعد 
از فتـح خرمشـهر به دفعـات بـه آنجـا می رفتـم و حسـرت 
از دسـت دادن خرمشـهر را به خوبـی حـس کـردم و به یاد 
مـی آورم. آن زمـان کـه کنـار رودخانه ایسـتاده بودیم و به 
قسـمت هایی از خرمشـهر که به دسـت دشـمن افتاده بود 
نـگاه می کردیـم آرزو داشـتیم کـه شـهر مذکور از دسـت 

آزاد شود. دشـمن 
او افـزود: خرمشـهر نیـز همچون سـایر شـهرهایی بود که 
بـه دسـت دشـمن افتـاده بودنـد و آزاد شـدند، امـا وقتـی 
امـام خمینـی)ره( فرمودند "خرمشـهر را خـدا آزاد کرد"، 
خاصیتـی بـه فتـح ایـن شـهر الحـاق شـد کـه به بهانه آن 
می تـوان راجـع بـه ابعـاد معرفتـی جنـگ صحبـت کـرد. 
مـا وقتـی به جملـه "خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد" عمیق 
معرفتی مـان  عمـق  بـه  توجـه  بـا  می توانیـم  می شـویم 
چندیـن نکتـه را از آن اسـتخراج کنیـم؛ یـک نکتـه ایـن 
اسـت که نگاه خداوند به انقالب اسـالمی و مسـیر سـختی 
کـه ایـن انقـالب طـی کرد، بـود، همـان نـگاه فرصتـی را 
بـرای رزمنـدگان ایجاد کـرد کـه بتوانند اتفاق آزادسـازی 
خرمشـهر را رقـم بزننـد. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه خدا 
کار بیهـوده نمی کنـد بنابراین اتفاق آزادسـازی خرمشـهر 
کـه یکـی از مراحـل تکامـل انقـالب اسـت، بیهـوده نبوده 
اسـت. براسـاس آنچـه امـام خمینـی)ره( فرمودند قـرار بر 
ایـن اسـت کـه انقـالب اسـالمی ایـران در چهارچوبـی که 
خداونـد از پیـش تعییـن کـرده اسـت بـه ظهـور منتهـی 
شـود پـس انقـالب مذکـور یـک سـیر سـلوکی دارد و این 

سـیر سـلوکی دارای مراحـل مختلفی اسـت.
ایـن نقـاش بیـان کرد: نکتـه دیگری کـه می توانیـم از دل 
جملـه "خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد" اسـتخراج کنیم این 
اسـت کـه  فتح خرمشـهر در چندیـن مرحله اتفـاق افتاد. 
بچه هـای رزمنـده در این مراحـل خیلی زحمت کشـیدند 

و مـا در آن زمـان خیلـی شـهید دادیـم. سـیر تکاملـی یا 
ارتفـاع گرفتـن روح ایرانـی در اتفاق آزادسـازی خرمشـهر 
بـه جایـی می رسـد کـه امـام بـا وجـود دیـدن زحمـات 
جوانـان می فرمایـد "خرمشـهر را خـدا آزاد کـرد" و همـه 
از ایـن کالم لـذت می برنـد، ایـن به معنـای ایـن اسـت که 
جامعـه طـی اتفاق هـای بعد از انقالب رشـد رو به آسـمان 
داشـته و ایـن مفهـوم متعالـی را فهـم کـرده اسـت که هر 
کجـا نـگاه و دسـت خـدا باشـد، جـای مقـدس، مرتفـع و 
قابـل اعتنـا اسـت، ایـن فهـم سـلوکی و معرفتی یـک نوع 

حرکت بـه جلو اسـت.
قدیریـان گفـت: مـن سـعی کـردم فضـای الهـی حاکم بر 
انقـالب، دفـاع مقـدس و آزادسـازی خرمشـهر را در حـد 
تـوان و بضاعـت اندکـی کـه دارم در کارم به تصویر بکشـم. 
او ادامـه داد: واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه مـا هنرمنـدان 
بـا اسـتفاده از قالب هـای مختلـف هنـری بـه هیـچ عنوان 
نتوانسـتیم بـه واقعیت هـا و نورانیـت دفـاع مقـدس ادای 
در  رخ داده  اتفاقـات  از  درسـتی  درک  زیـرا  کنیـم  دیـن 
آن روزهـا نداریـم و فضـای حاکـم بـر آن دوران به قـدری 
نورانـی و لطیـف بـود که سـخت اسـت هنرمنـد بتواند آن 
را بازتـاب بدهـد. در اینجـا بایـد بگویـم کسـانی که فضای 

حاکـم بـر دوران دفاع مقـدس را درک کرده اند تا حدودی 
می تواننـد متوجـه شـوند کـه مـا در نـور زندگـی کردیم و 
آثـاری کـه در آن زمـان خلق شـدند چـه بخواهیـم و چه 
نخواهیـم متأثـر از نـور بودنـد. تعـدادی از  هنرمندانی که 
در آن دوران و متأثـر از آن نـور خلـق اثـر کردنـد، بعدهـا 
مسیرشـان اعوجـاج پیدا کـرد و با خروج از فضـای مذکور 

و ورود بـه فضـای دیگـر رنـگ فضـای جدیـد را گرفتند.
نهادهـای  هم اکنـون  به نظـرم  کـرد:  بیـان  نقـاش  ایـن 
فرهنگـی مـا بایـد  با معیـار نگاه به آسـمان فعالیتشـان را 
روی تقویـت ارتبـاط آدم هـا و روح آنها با آسـمان متمرکز 
را  رزمنـدگان  هم اکنـون  نهادهـا  ایـن  متأسـفانه  کننـد. 
معیـار فعالیتهایشـان قـرار داده انـد، این در صورتی اسـت 
کـه رزمنـدگان قداسـتی نداشـتند و زمانی که به آسـمان 
وصـل بودنـد قداسـت یافتند. برخـی از رزمنـدگان که در 
طـول دفـاع مقـدس زندگـی در نـور را تجربـه کـرده و به 
آسـمان نزدیـک شـده بودند پـس از دور شـدن از آن فضا 
تبدیـل بـه زهـر هالهلـی بـرای جامعـه شـدند و کارهـای 
منفـی انجـام دادنـد بنابرایـن از نظر مـن معیـار رزمنده ها 

نیسـتند، معیـار نـگاه به آسـمان اسـت.
قدیریـان تأکیـد کـرد: هنرمندان ما درک کافـی از معرفت 

نهفتـه در دوران دفـاع مقـدس و دالیـل نورانیـت فضـای 
حاکـم بـر آن زمـان ندارنـد. مـن جبهـه را نمـاد مهدویت 
خداونـد می دانـم و معتقـدم هنرمنـدان به دلیـل فاصلـه 
معرفتـی بهـره چندانـی از آن نبرده انـد. هم اکنـون دوران 
دفـاع مقـدس تبدیـل به نوسـتالژی شـده اسـت و این امر 
خطرنـاک اسـت چـون مـا را در گذشـته نگه مـی دارد. ما 
مردمـی هسـتیم که خداوند بـرای آینده  و رفتن به سـوی 
ظهـور مقـدر کـرده اسـت. هـر چیـز کـه مـا را در حـال و 
گذشـته نگـه دارد جفـا بـه برنامه خـدا به حسـاب می آید. 
مناسـبت هایی چـون مناسـبت آزادسـازی خرمشـهر بایـد 
به گونـه ای برگـزار شـوند کـه ثمره شـان رفتـن به سـوی 

ظهـور و نـه ذکـر خاطـرات و مرور گذشـته باشـد.
او گفـت: هنرمنـد براسـاس چیزی کـه می بینـد تولید اثر 
می کنـد و آنچـه می بینـد بـه جایـگاه ایسـتادنش ارتبـاط 
دارد، این کـه مـا در عالـم دنیـا بایسـتیم و از موضوعـات 
آسـمانی حـرف بزنیـم کمـی تناقـض دارد یعنـی مسـئله 
مـا هنرمنـد نیسـت مسـئله ما جـای ایسـتادن اوسـت. از 
نظـر مـن فضـای هنـری ما نیـاز به فضـای معرفتـی دارند 
تـا روحشـان در آن فضـا رشـد کنـد و بتواننـد مفاهیـم را 

به خوبـی درک کننـد.
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خالق نقاشی با موضوع خرمشهر: 

نتوانستیم به واقعیت ها و نورانیت دفاع مقدس ادای دین کنیم

دســت اندرکاران فیلم های »هناس«، »علفزار«، »ســلفی با دموکراســی«که در 
روزهای آینده به نمایش درمی آید، جزئیاتی را از فیلم هایشان منتشر کردند.

»علف زار« به تهیه کنندگی بهرام رادان و کارگردانی کاظم دانشی برای اولین بار 
در جشــنواره فجر سال گذشــته به نمایش درآمد و در ۱۳ رشته نامزد دریافت 
ســیمرغ شد و ۴ ســیمرغ بلورین و یک دیپلم افتخار را از این رویداد سینمایی 

دریافت کرد، از فردا ۳ خرداد ماه به نمایش عمومی درمی اید.
پژمان جمشیدی، سارا بهرامی، ستاره پســیانی، ترالن پروانه، صدف اسپهبدی، 
مهدی زمین پرداز، عرفان ناصری، یســنا میرطهماســب، مائده طهماسبی، رویا 
جاویدنیا، الهه اذکاری، متین حیدری نیا، محمد معتضدی ، ســتایش رجایی نیا، 
سپهر گندمی ،حســین ولی زاده، علی امیر خلیلی، عرشیا توکلی، محمد مهدی 
احدی،با حضــور افتخاری: فرخ نعمتی، مهران امام بخــش بازیگران »علف زار« 

هستند. 
»علف زار« محصول »خانه خالق رادرو« است و پخش آن را »خانه فیلم« برعهده 

دارد و طراح پوستر: هانیه علی بخشیان است.

نمایش »هناس« از نیمه خرداد ماه
 فیلم سینمایی »هناس« به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی محمدرضا 
شــفاه که از فیلم های به نمایش درآمده در چهلمین جشنواره فیلم فجر بود، از 

نیمه خردادماه راهی اکران در سینماهای سراسر کشور می شود.
این فیلم ســینمایی با برداشــتی از سلســله ترورهای دهه ۸۰ تا ۹۰، نخستین 

اثر با محوریت پرداخت به زندگی شــهدای هســته ای است که به روایتی آزاد از 
داستان زندگی شهید داریوش رضایی نژاد می پردازد. پرداختی ملموس و زنانه از 
شــخصیت شهره پیرانی همسر این شهید هسته ای که تالش های او برای حفظ 

امنیت خانواده اش را به تصویر می کشد.
فیلمنامــه »هناس« که در ژانر ملودرام عاشــقانه به نگارش درآمده؛ تالش دارد 

مخاطب را با عمق تلخی ماجرای ترور افراد شاخص ملی آشنا کند.
ماجراهــای هولناکی که روز یکشــنبه، یک خرداد ماه، شــاهد یکــی دیگر از 
این سلســله ترورها، یعنی ترور شــهید حســن صیادخدایی که صحنه شهادت 
او در ماشــین و بــا ضرب گلولــه تداعی کننــده لحظه ترور شــهید داریوش 
رضایی نژاد اســت، بودیــم. به گزارش ایســنا،»هناس« دومین اثر ســینمایی 
حســین دارابی پــس از فیلم ســینمایی »مصلحت« اســت کــه فیلمنامه آن 
توســط احســان ثقفی نوشته شــده اســت. مریال زارعی در نقش شهره پیرانی 
 و بهــروز شــعیبی در نقش داریــوش رضایی نــژاد دو بازیگر اصلــی این فیلم 

سینمایی هستند.
وحید رهبانی، ســولماز غنــی، امین میــری، علیرضا نایینــی و کوثر حیدری 
)هنرپیشــه خردسال( با هنرمندی سیاوش طهمورث نیز سایر بازیگران این فیلم 

سینمایی را تشکیل می دهند.

»سلفی با دموکراسی« از چهارشنبه روی پرده سینماها 
فیلم سینمایی »سلفی با دموکراسی« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی عطشانی 

از چهارشنبه ۴ خرداد ماه با سرگروهی سینما کوروش روی پرده می رود. 
»سلفی با دموکراسی« داستانی ماورائی دارد و روایت متفاوتی است از کسانی که 
در جنگ ایران و عراق حضور داشته اند و داستان آن تقریبا در ادامه داستان فیلم 

»دموکراسی تو روز روشن« اتفاق می افتد. 
پوالد کیمیایی، پژمان بازغی، آتیال پسیانی، سیما تیرانداز، امیرعباس گالب، دنیا 
مدنی، نیما شاهرخ شاهی، مهدی صبایی، قاسم زارع، کورش تهامی، مجید مهین 
دوســت و مرتضی تهرانی از جمله بازیگرانی هســتند که در این فیلم به ایفای 

نقش پرداخته اند. 
عوامــل فنی این پــروژه عبارتند از: تهیه کننــده و کارگردان: علی عطشــانی، 
نویســندگان: مســعود احمدیان و امیرعلی احمدیان، تهیه کننده اجرایی: سید 
محمد احمدی، گروه تهیه کنندگان: مهدی منصوری، حســین بالش، احســان 
ولی پــور زند، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشــانی، دســتیار یــک و برنامه ریز: 
امیر رونقــی، مدیر تولید: ســعید دالوری، صدابردار: محمد شــاهوردی، طراح 
چهره پردازی: امید گلزاده، چهره پرداز: فرزانه زردشــت ، فائزه ســادات موسوی، 
طراح صحنه و لباس: آبتین برقی و ملیکاســادات اسماعیلی، سرپرست جلوه های 
ویژه رایانه ای: فرید ناظر فصیحی، مسئول جلوه های ویژه میدانی: حسن راستگو، 
صداگذار: ســید محمود موســوی نژاد، مدیر امور بین الملــل: امیدعلی چوگانی، 

منشی صحنه: مهتاب شهرابی، مدیر تدارکات: علیرضا یارمحمدی.

فیلم های در راه اکران را بشناسید

روابط عمومی ســیمافیلم با اشــاره بــه وضعیت تولید 
ســریال »موســی« خبر داد که تاکنون ۳۰ قسمت از 
این مجموعه به طور کامل بازنویســی شده و همچنان 

بازنویسی ادامه دارد.
در پی انتشار اخبار غلط برخی رسانه ها درخصوص توقف 
ساخت ســریال حضرت موسی )ع( با صدور اطالعیه ای 
ضمن تکذیب این خبرسازی گفت: پروژه بزرگ و عظیم 
»موسی )ع(« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که یکی 
از پروژه های الف ویژه رسانه ملی است، همچنان مراحل 
مختلف پیش تولیــد را می گذارنــد و تاکنون هیچ گونه 

توقفی نداشته است.
در این اطالعیه آمده اســت: از یک ســال و نیم گذشته 
آقــای ابراهیم حاتمی کیا بازنویســی فیلمنامه ســریال 
»موســی )ع(« را آغاز کرد و تاکنون ۳۰ قسمت از این 
سریال بیش از ۶۰ قسمتی به طور کامل بازنویسی شده 
و بارنویسی قسمت های دیگر نیز به سرپرستی ایشان در 

حال انجام است.
همچنین از یک سال گذشته با برپایی ۱۰ کارگاه بزرگ 
چوب، آهن، دوخت لباس تاریخی و… آکسسوار صحنه 
در حال ســاخت و آماده سازی اســت که این روند نیز 
همچنان ادامــه دارد. همزمان با انجام این کار، طراحی 

ســه بعدی دکورهای عظیم ســریال نیز انجام شده و با 
انتخاب لوکیشن هایی نظیر شهرک دفاع مقدس و چند 
نقطه دیگر در اقصی نقاط کشــور، ساخت دکور نیز در 
مراحل ابتدایی در حال انجام است. گروه جلوه های ویژه 
هم همانند ســایر گروه های دیگــر در حال برنامه ریزی 

برای انجام امور این سریال است.
در ادامــه این اطالعیه آمده اســت: گــروه کارگردانی 
ســریال »موســی )ع(« در کنــار برنامه ریزی های در 
حال انجــام، تاکنون از میان هزاران نفــر از بازیگران و 
عالقه منــدان بازیگری جهت بازی در ســریال تســت 
 گرفته کــه از میان این افراد تعداد زیــادی از بازیگران 

در حال انتخاب هستند.
روابط عمومی ســیمافیلم در پایان ضمن درخواست از 
رســانه ها درخصوص حمایت از پروژه های ملی فرهنگی 
و عدم حاشیه ســازی بــرای این پروژه هــا تاکید کرد: 
سریال »موســی )ع(« همانند سریال »سلمان فارسی« 
یکی از ابرپروژه های بزرگ رســانه ملی است که ساخت 
آن چندین ســال طول می کشــد و در حال حاضر نیز 
نه تنها این پروژه متوقف نیســت که حدود ۲۰۰ نفر در 
بخش های مختلف پشــت دوربین و کارگاه های مختلف 

مشغول آماده سازی شرایط تولید سریال هستند.

سیما فیلم اعالم کرد: موسی متوقف نمی شود!
نماینده تشکل های صنعت چاپ و مصرف کنندگان کاغذ 
استان های کشــور گفت: برخی خریدارانی که به تازگی 
کاغذ را از گمرگ به بازار وارد کرد اند قیمت را بر اساس 
افزایش قیمت جهانــی بر روی کاالی خود می گذارند و 
موجــب افزایش قیمت کاغذ در بازار می شــوند لذا نیاز 
اســت تا قوه قضاییه در این شــرایط مداخله کند و به 

اجرایی قانون در مورد این نوع از بی عدالتی بپردازد.
غالمرضا شجاع نماینده مصرف کنندگان کاغذ و صنعت 
چاپ اســتان های کشــور در گفت و گو با میزان پیرامون 
کنترل قیمت  کاغذ در بازار گفت: برخی از سوء استفاده 
کنندگان و یا به عبارتــی بنک داران بزرگ و کوچک از 
چالش های بازار در جهت ســود بیشتر استفاده کرده و 
کاغذهایی را که با قیمت قبل خریداری و وارد کرده اند با 
چند برابر قیمت به فروش می رسانند زیرا با شنیدن باال 
رفتن قیمت کاغذ در بازار جهانی شرایط را برای افزایش 

قیمت کاالهای تازه وارد شده خود مناسب می بینند.
وی در همین راســتا ابراز کرد: این در حالی اســت که 
کاغذهایی که با آخرین قیمت جهانی خریداری شــده 
در راه هســتند و هنوز به کشور وارد نشده اند اما با این 
حــال خریداری که به تازگی این کاالی اســتراتژیک را 
از گمرگ به بازار وارد کرده اســت قیمت را بر اســاس 

افزایش قیمت جهانی بــر روی کاالی خود می گذارد و 
موجــب افزایش قیمت این کاالی اســتراتژیک در بازار 
می شــود لذا نیاز اســت تا قوه قضاییه در این شــرایط 
مداخله کند و بــه اجرایی قانون در مورد این نوع از بی 

عدالتی بپردازد.
نماینده مصرف کنندگان صنعت چاپ استان های کشور 
ابراز کرد: بنده به عنوان عضو کار گروه کاغذ هنوز از سر 
نوشت ۲۳ وارد کننده ای که توسط کارگروه به تعزیرات 
در سال ۹۸ معرفی شــدند خبری ندارم و نمی دانم که 
آیا نتیجه بررســی های متخلفین اعالم شــده یا نه، این 
در حالی بود که برخــی از این افراد عالوه بر ارز دولتی 
تعهدات محضری نیز داده و در نهایت بدون اجازه ارشاد 

و اطالع اقدام به فروش کرده بودند.
شــجاع اشاره ای به شــرایط بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱ 
داشــت و اظهار کــرد: باال رفتن قیمــت خمیر، چوپ، 
آخــال و همچنین حمــل و نقل جهانی از یک ســو و 
افزایش قیمت حمل و نقل داخلی از ســوی دیگر زمینه 
را برای وارد نشــدن کاغذ ها به بازار فراهم کرده اســت، 
این افزایش قیمت ها بدون شــک بــر کاغذ هایی که در 
 آینــده در دســترس مصرف کننده قرار داده می شــود 

تاثیر خواهد گذاشت.

لزوم ورود قوه قضاییه به بی عدالتی های افزایش قیمت کاغذ 


