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اصناف

صنوفآالیندهتهرانتعیینتکلیفمیشوند
اس��تاندار ته��ران از تصویب طرح س��اماندهی واحدهای صنفی 
تولی��دی، توزیع��ی و خدمات��ی دارای پروانه ام��ا آالینده و مزاحم 
پایتخ��ت خب��ر داد و گف��ت: بر اس��اس این ط��رح این واحدهای 
صنفی، آالینده و مزاحم به شهرک های جدید و صنعتی مشخص 
ش��ده در شهرس��تان های ری و اسالمشهر منتقل می شوند.سید 
حس��ین هاش��می در نخستین جلسه ساماندهی واحدهای صنفی 
تولیدی، توزیعی و خدماتی تهران و ش��هرهای اقماری افزود: در 
ارتب��اط ب��ا تعیین تکلیف واحدهای آالینده و مزاحم بدون پروانه 
ش��هر تهران در جلس��ات بعدی تصمیم گیری می شود.وی دیگر 
مصوبه این نشس��ت را برگزاری نمایش��گاه های بهاره اصناف در 
۴ نقطه پایتخت ذکر کرد و گفت: این نمایشگاه ها همچون سال 
گذش��ته اما با کیفیت بیش��تر و ارائه خدمات مطلوب تر و تکریم 
باالتر نسبت به مشتری برگزار خواهند شد.استاندار تهران تصریح 
کرد: مس��ئولیت کامل برگزاری این نمایش��گاه های بهاره با اتاق 
اصناف و اتحادیه های صنفی پایتخت است.هاشمی با بیان اینکه 
برگزاری بدون هماهنگی و مجوز نمایش��گاه های بهاره اصناف 
در پایتخت ممنوع اس��ت، خاطر نش��ان کرد: اصنافی که به دنبال 
برگزاری نمایش��گاه بهاره هس��تند باید نسبت به اخذ مجوزهای 
الزم اقدام کنند.سال پیش در سراسر کشور ۱۷۱ نمایشگاه با ۲۰ 
هزار و ۶۰۰ غرفه به منظور ارائه اقالم و مایحتاج شب عید برپا شد 
که در تهران نمایشگاه های بهاره در ۴ نقطه پارک ارم، حکیمیه، 
بوستان والیت و خاوران برپا شد که اجناس خود را به مدت ۱۰ 

روز با تخفیف بین ۵ تا ۱۵ درصدی عرضه کردند.


مدیریتدوگانهدستگاههایاجرایی

معضلبزرگاصناف
رییس اتاق اصناف مشهد با انتقاد از دخالت برخی دستگاه ها در 
امور اصناف گفت: متاس��فانه دخالت برخی دس��تگاه های اجرایی 

بیشتر از رکود حاکم بر اقتصاد کشور، اصناف را آزار می دهد.
محمود بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد در گفت وگو با اتاق اصناف 
ایران از مدیریت دوگانه در زمینه نرخ گذاری اماکن اقامتی در مشهد 
و افزایش بی رویه و سرسام آور عوارض ساالنه توسط شهرداری 
گالیه کرد و افزود: ش��هرداری به صورت س��االنه عوارضی را از 
واحدهای صنفی تحت عنوان جمع آوری زباله و پسماند دریافت 
می کند اما بتازگی دریافت عوارض های هنگفت موجب اعتراض 
شدید واحدهای صنفی شده است.بناء نژاد به دریافت عوارض ۴۰۰ 
هزار تومانی تا ۸ میلیونی جمع آوری زباله از واحدهای صنفی اشاره 
کرد و گفت: اگرچه این عوارض هنگفت بیش��تر از اماکن اقامتی، 
رس��توران ها و آب میوه فروش��ی ها گرفته می ش��ود اما با این حال 
مواردی هم مشاهده شده که شهرداری از یک مبل فروشی عوارض 
۶ میلیونی برای جمع آوری زباله اخذ کرده است.وی ابطال پروانه 
کسب بسیاری از واحدهای صنفی طالفروش در مشهد و همچنین 
حد نصاب افتادن انتخابات برخی واحدهای صنفی را نیز مورد اشاره 
قرار داد و تصریح کرد: شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، وضع 
عوارض هنگفت و فش��ارهای مالیاتی موجب ش��ده که بسیاری از 

صنوف تولیدی به مشکل برخورد کنند.

پيشخوان

س��ه انیمیشن ساز ایرانی با ابراز نگرانی نسبت 
به آینده هنر - صنعت انیمیشن در کشورمان 
معتق��د هس��تند که در ح��ال حاضر ایجاد یک 

صنف مستقل نیاز اصلی این حرفه است.
مری��م کش��کولی نیا، س��عید ترخان��ی و امیر 
سحرخیز س��ه تن از انیمیشن سازان سینمای 
ای��ران دل نگرانی های خود را برای آینده این 
هن��ر - صنعت بی��ان کردند. از جمله مواردی 
که از س��وی این افراد مطرح ش��د می توان به 
لزوم ایجاد صنف انیمیشن س��ازان و پیگیری 
موارد صنفی هنر انیمیشن در این صنف، اعالم 
سیاس��ت های آینده سینمای انیمیشن توسط 
مدیران و سیاستگذاران حوزه سینما و توجه به 

اقتصاد هنر - صنعت انیمیشن اشاره کرد.
سردرگمی انیماتورها ���

مریم کشکولی نیا کارگردان انیمیشن با اشاره 
به نگرانی های خود نس��بت به آینده انیمیشن 
ب��ه عن��وان یک فع��ال در این ح��وزه، گفت: 
متاس��فانه این روزها به دلیل مش��کالتی که 
س��ر راه انیمیش��ن ایران وجود دارد بسیاری از 
سازندگان انیمیشن دچار نگرانی و سردرگمی 
شده اند. فکر می کنم یکی از دالیلی که باعث 
ایجاد سردرگمی درمیان انیماتورها شده است، 
نوع سیاست گذاری ها در این حوزه است. البته 
اطالعات و فعالیت های من بیش��تر در زمینه 
تولید انیمیش��ن کوتاه است بنابراین بیشتر در 

این زمینه صحبت می کنم.
وی تاکید کرد: در گذشته تولید انیمیشن های 
کوتاه جش��نواره ای ب��ا حمایت مالی برخی از 
نهاده��ا ص��ورت می گرفت، ام��ا گویا با تغییر 
سیاست ها در حوزه انیمیشن، شرایطی به وجود 
آمده تا افرادی مانند من یا به صورت مستقل 
کار ک��رده ی��ا در نوع فعالی��ت خود تجدیدنظر 
کنند.کارگردان انیمیش��ن »وقتی بچه بودم« 
بیان کرد: در گذش��ته نهادهای مختلفی مانند 
موسس��ه صبا، کانون پرورش فکری کودک 
و نوجوان، مرکز گس��ترش س��ینمای مستند و 
تجربی و حوزه هنری از تولید انیمیش��ن های 
مختلف چه انیمیش��ن های کوتاه جشنواره ای 
و چه فیلم و سریال حمایت می کردند که این 
مساله نیز در بعضی از این نهادها مدتی است 

کمتر و یا متوقف شده است.
کش��کولی نی��ا گف��ت: البته مرکز گس��ترش 
س��ینمای مس��تند و تجربی در یکی دو س��ال 
اخیر فعالیت های خود را افزایش داده است و به 
زودی کارهای خوبی از آنها در زمینه انیمیشن 
خواهیم دید، اما به نظر می رسد نهادی مانند 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 
ح��ال اخذ تصمی��م های جدید در حوزه  تولید 
انیمیشن است. این نهاد مدتی است در زمینه 
تولید انیمیشن نسبت به گذشته کمتر فعالیت 
می کن��د. البت��ه نمی دانیم که این کم کاری به 
دلیل کمبود بودجه و یا تغییر سیاست های تولید 
در این زمینه اس��ت. به طور کلی ما نمی دانیم 
در حوزه کارهای فرهنگی آیا بودجه ای برای 

تولید انیمیش��ن در نظر گرفته می ش��ود یا نه و 
این بی خبری برای افرادی مانند ما که در این 
رش��ته فعالیت می کنند ناخوش��ایند است چرا 
ک��ه نمی دانند چگون��ه باید برای تولیداتی که 

در دست دارند، برنامه ریزی کنند.
مهمترین نیاز انیمیشن سازان ���

س��عید ترخان��ی کارگ��ردان انیمیش��ن نیز در 
راس��تای صحبت ه��ای کش��کولی نیا گفت: 
از ح��دود س��ال ه��ای ۷۶ و ۷۷ که توجه صدا 
و س��یما به تولید انیمیش��ن های بلند و انبوه 
جلب ش��د، بیش��تر توجه به کمی��ت آثار بوده 
تا کیفیت ولی بعد از گذش��ت س��ال ها تولید 
 انیمیشن در کشور رشد زیادی کرد و با افزایش 
توانمندی ها، انیمیش��ن س��ازان ایرانی نبوغ و 
هم��ت خود را نش��ان دادند، آث��ار کوتاه خوبی 
تولید کردند و در جشنواره های مختلف جوایز 
بس��یاری دریاف��ت کردن��د. همچنین به مرور 
عالوه بر کیفیت، در کمیت و حجم تولید هم 
 روند خوبی را در کشور دنبال می کنیم. بعضی از 
ش��رکت ه��ا ب��ا بودجه هایی قاب��ل توجه آثار 
مطلوبی را در حوزه انیمیشن تولید می کنند و 
بعضی نیز با توجه به انگیزه های ش��خصی و 
بودجه های شخصی آثار جهانی و قابل توجهی 

را تولید می کنند.
وی تاکید کرد: امروز مهمترین نیاز انیمیش��ن 
کش��ور، تشکیل ساختار صنفی و سازماندهی 
تولیدکنن��دگان اس��ت. من فک��ر می کنم در 
ای��ن زمین��ه نقش پیشکس��وتان، انجمن ها و  

س��ازمان ها بسیار اهمیت دارد. تولیدکنندگان 
فع��ال در حوزه انیمیش��ن بای��د بدانند که چه 
آینده ای برای انیمیش��ن کش��ور ترسیم شده 
اس��ت و این حجم تولید قرار اس��ت در کدام 
بازار داخلی و خارجی عرضه شود. باید بدانیم 
ک��ه چگون��ه می توانیم آثار خود را به بازارهای 
داخلی و خارجی ارائه کنیم، این همه تولیدات 
در حوزه انیمیشن باید منجر به رونق اقتصادی 

و عرضه وسیع بین المللی شود.
مریم کشکولی نیا با اشاره به نقش فعالیت های 
صنفی در رونق انیمیش��ن بیان کرد: »آسیفا« 
ب��ه دنبال این اس��ت که انجم��ن صنفی را به 
ثبت رس��اند تا از طریق آن به صورت مس��تقیم 
با مدیران دولتی در ارتباط بوده و برای ارتقای 
انیمیشن کشور قدم بردارد، اما متاسفانه روند 
ثبت انجمن صنفی کمی طوالنی شده است.
وی ادامه داد: از نظر من مهمترین مس��اله در 
حال حاضر، بی خبری از آینده ترس��یم ش��ده 
انیمیشن توسط مدیران دولتی است، زمانی که 
تولیدکننده از سیاست های دولتی خبر نداشته 
باش��د، دچار مش��کالتی به خصوص در حوزه 

اقتصادی می شود.
ترخانی نیز با تاکید بر اینکه ایجاد صنف اولین 
قدم اس��ت، بیان کرد: در قدم های بعدی باید 
بدانیم که از صنف انیمیشن چه می خواهیم. چه 
کارهایی باید انجام ش��ود تا در مسیر پیشرفت 
و جهانی ش��دن قرار گیریم  و به ایده آل های 

خود برسیم.

انیمیش�ن بای�د ب�ه جای�گاه اصل�ی خود  ���
بازگردد

امیر س��حرخیز از دیگر انیماتورهای سینمای 
ایران نیز به مهر گفت: اولین کاری که جامعه 
انیمیش��ن باید انجام دهد این اس��ت که قبل از 
هرچیزی جایگاه از دست رفته انیمیشن را به 
آن بازگرداند. متاسفانه انیمیشن ایران در حال 
حاضر از شان و جایگاه مناسبی برخوردار نیست 
و این مساله به دالیل مختلفی بوجود آمده که 
ش��اید بخش عمده این تنزل به دلیل عملکرد 
خود انیماتورها بوده اس��ت. انیمیشن یک هنر 
بسیار ظریف با تخصص باال است و نمی توان 
آن را یک هنر س��اده پنداش��ت، متاسفانه این 
روزها شرایطی فراهم شده است که همه فکر 
می کنند این هنر بسیار ساده است و هر کسی 
می خواهد که به هر طریقی وارد این هنر شود، 
در چنین شرایطی است که شان انیمیشن پایین 

آمده و این هنر دچار تنزل شده است.
وی تاکی��د ک��رد: متاس��فانه در این س��ال ها 
برخورد و نوع نگاه نهادها و سازمان ها نسبت 
به انیمیش��ن بس��یار بد بود و همین نگاه سبب 
ش��د تا انیمیش��ن در بس��یاری از موارد حذف 
ش��ود و اهمیتی به آن داده نمی ش��ود و همه 
می توانند برای هنر انیمیشن تئوری ارائه کنند. 
در چنین شرایطی هر مدیری که تازه در منصب 
مدیریت یک ش��بکه تلویزیونی و یا نهاد قرار 
می گیرد بدون هیچ اطالعات دقیقی، در مورد 
انیمیش��ن نظر می دهد؛ مس��اله ای که در هیچ 

ی��ک از هنرهای دیگر ص��ورت نمی گیرد. در 
ح��ال حاضر همه خانواده انیمیش��ن به دنبال 
تصحیح تصویر غلطی هستند که از انیمیشن 
به وجود آمده است و تالش می کنند تا نشان 
دهند که انیمیش��ن آنچ��ه که امروز در جامعه 

است، نیست.
سحرخیز گفت: صنف باید برای ورود اعضای 
خود س��ختگیری کند و اجازه ندهد هر کس��ی 
وارد صنف انیمیش��ن ش��ود. متاس��فانه صنف 
انیمیش��ن و ب��ه خص��وص اعض��ای آن دچار 

رخوت شده اند.
سعید ترخانی ادامه داد: یکی از اهداف و وظایف 
»آس��یفا« به عنوان انجمن فرهنگی انیمیشن 
این اس��ت که جایگاه ویژه و مناسب انیمیشن 
را در میان مردم و مس��ئوالن مش��خص کند 
و ش��رایط مناس��بی را برای انیمیشن ایران در 

جهان فراهم کند.
وی با بیان اینکه امیدوارم هرچه سریعتر صنف 
انیمیشن فعالیت خود را آغاز کند، توضیح داد: 
زمانی که صنف وجود داش��ته باش��د، مسایل 
اقتص��ادی از قبی��ل حقوق و دس��تمزد نیز در 
حوزه انیمیش��ن مشخص و دارای تعرفه های 
اس��تاندارد می شود و پتانسیل های اقتصادی 
ای��ن هن��ر – صنعت مورد توجه قرار می گیرد. 
ما می خواهیم صنف انیمیش��ن در کش��ور به 
گون��ه ای فعالی��ت خود را آغاز کند که در آینده 
نزدیک انیمیشن ایرانی مانند زعفران و فرش 

ایران در جهان شناخته شده باشد.
بازار داخلی درست شود ���

مریم کش��کولی نیا در ادامه این بحث توضیح 
داد: اگر می خواهیم انیمیش��ن آینده مناس��بی 
داش��ته باش��د، باید بازار مناسبی برای عرضه 
تولیدات انیمیشن در نظر گرفته شود. در حال 
حاضر آثار تولید ش��ده در ایران، توس��ط تعداد 
کمی دیده می شود چرا که برنامه اکران مناسب 
ب��رای نمای��ش تولیدات و بازار مناس��ب برای 
عرض��ه و ف��روش آنها وجود ن��دارد، به همین 
دلی��ل ما نیازمند بازار بین المللی مناس��بی در 
حوزه انیمیشن هستیم. البته این را هم در انتقاد 
از عملک��رد خودمان به عنوان تولیدکننده باید 
بگویم که ما هم باید کیفیت آثار تولیدی خود 
را چه از نظر محتوا و چه از نظر تکنیک باالتر 
ببریم. مسلما حمایت های مراکز دولتی در کنار 
باال بردن کیفیت آثار از جانب ما زمینه حضور 
موف��ق در بازار بین الملل��ی را فراهم می کند. 
سعید ترخانی توضیح داد: تا زمانی که نتوانیم 
در بازارهای خود موفق باش��یم، نمی توانیم در 
بازارهای خارج از کشور نیز موفق عمل کنیم.

امیر سحرخیز در پایان گفت: هنر انیمیشن از 
خارج از ایران وارد کشور شد و انیماتورها برای 
رونق هنر - صنعت انیمیش��ن از راه و روش��ی 
ک��ه صاحبان اصلی ای��ن هنر پیروی کردند و 
م��ن فکر م��ی کنم برای آینده انیمیش��ن نیز 
باید از دس��ت صاحبان اصلی این هنر نقش��ه 

برداری کنیم.

در میزگردی با حضور انیماتورهای ایرانی عنوان شد:

انیمیشن  ایران صنف مستقل نیاز دارد
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افقي :
  ۱ - گزارش سفر - نگه دارنده لباس ۲ - کنایه از توطئه سازی - سختی - میوه 
فشرده شده 3- تکرار حرف دوازدهم الفبا - کندن گل ومیوه - توهین کردن 
۴- مجرب و آزموده - اخالل گر- حرف نداری ۵ - تکرار حرفی از الفبا - اراده 
قوی - رها وآزاد - اشاره به دور ۶- نظرات - ماه دهم میالدی - نام سابق 
یزد ۷- فرو ریختن - از وسایل خنک کننده - حشره خونخوار ۸- هواپیمای 
عجول - تعمیر- واحد معامالت طال - از خواهران برونته9 - آنتن بشقابی - 
قانون مغولی - نافرمانی ۱۰- تلخ - اجرای موسیقی - درختی بامیوه مغزدار 
۱۱- ق��اره پهن��اور- ضمی��ر مؤدبانه - خال��ی از هوا - تکبروغرور ۱۲- بانگ 
قمری - میانه بدن - غذای خوب پخته شده ۱3- فنر ساعت - حالل رنگ 
- تهی و خالی ۱۴- پزشکان و طبیبان - جای بند کمر- آتشفشانی در هاوایی 

۱۵- آلبومی از سعید شهروز- مجازات به منظور تربیت
عمودي :

 ۱ - وجوهی که افراد در بانک ها به امانت می گذارند تا درموقع لزوم بتوانند از 
آن استفاده کنند - ماه اعتکاف - وزن ها ۲- واحدی برای حرارت - بازپرس 
3- الگوی اروپایی - گل سرخ - فارسی باستان - گربه سانی سنگین وزن 
۴- از بازیگر فیلم آرامش درمیان مردگان - ناخوشایند داشتن در انجام کاری 
۵ - سوپ وطنی - نوعی پخت برنج - تخم شپش - به اندازه ۶- پارچه نخی 
و گلدار- قلیل و اندک - پراکنده کردن - نت ششم موسیقی ۷ - جهاز شتر- 
بیماری درخودماندگی - شمشیر ۸- دارای اندام نامناسب - سخنان بیهوده 

9- نیروی حیات - حروف برگردان - سوم شخص جمع ۱۰- خاندان - محل 
وزش باد - حرف تعجب - محافظ گل ۱۱- کالم درد - ریسمان - ورزشی 
با چوگان - درون دهان ۱۲- هیاهوی مردم در ش��ادی - س��وق الجیش��ی 
۱3- میزان گرمی یا سردی - مزاحم تابستانی- باال آمدن آب دریا - طایفه 
ایرانی ۱۴- نوعی ش��یرینی بلوری ش��کل - رودی در جنوب ایران ۱۵- کار 

منظم و مکرر- طعم دهان سوز- افترا ارق�ام 1 ت�ا 9 را ط�وري در خان�ه هاي س�فید 
 قرار دهید كه هر رقم در س�طرها، س�تون ها و 

مربع هاي كوچك 3*3 یكبا دیده شود
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در كميسيون توليد و توزیع مد و لباس كشور مطرح شد:

نمایشگاه مد اصناف نباید فروشگاه لباس شود
رئی��س اتاق اصناف ای��ران در دومین 
جلس��ه کمیس��یون تولی��د و توزی��ع 
ساماندهی مد و لباس کشور و نخستین 
جلسه کمیته اصناف پنجمین جشنواره 
بی��ن الملل��ی مد و لباس فجر گفت: به 
هیچ وجه نباید جشنواره مد و لباس فجر 

به فروشگاه ُمد تبدیل شود.
علی فاضلی افزود: مدیریت در جشنواره 
مد و لباس فجر باید به گونه ای باشد که 
تمایل و ترغیب مردم برای خرید اجناس 
و تولیدات داخلی افزایش پیدا کند.وی 
در ادام��ه نحوه مدیریت جش��نواره مد 
و لباس فجر را به گونه کاس��ب کارانه 
بسیار غلط دانست و افزود: بدون شک 
جشنواره مد و لباسی که به محلی برای 
فروش تبدیل ش��ود، با شکست مواجه 
خواهد شد و در چنین شرایطی اهداف 
جش��نواره به انحراف کشیده می شود.

وی در ادامه شرکت کنندگان پنجمین 
جش��نواره مد و لباس فجر را از فروش 
اجناس خود در جشنواره برحذر داشت 
و گف��ت: در برگ��زاری جش��نواره مد و 
لباس فجر نباید نگرش های س��طحی 

و مقطعی حاکم باشد.
در ای��ن جلس��ه منصور حس��ینی دبیر 
پنجمین دوره جش��نواره بین المللی مد 
و لب��اس فجر ب��ا تاکید بر این نکته که 
هی��چ گونه نگاه انتفاع��ی به پنجمین 
جش��نواره مد و لباس فجر وجود ندارد، 
تصری��ح ک��رد: هدف گ��ذاری ما این 

است که در این جشنواره بین طراحان 
و تولیدکنن��دگان داخل��ی ه��م افزایی 

ایجاد کنیم.
وی با اش��اره به وج��ود ۱۲ هزار طراح 
ایران��ی در کش��ور گف��ت: متاس��فانه 
تولیدکنن��دگان م��ا ارتب��اط چندانی با 
طراحان ایرانی ندارند و برگزاری چنین 
جشنواره ای می تواند حلقه اتصالی بین 
تولیدکنندگان و طراحان ایرانی باشد.

حسینی خاطر نشان کرد: در دوره های 
گذشته تنها صنف پوشاک در جشنواره 
م��د و لباس فجر حضور داش��ت اما در 
پنجمین جش��نواره مد و لباس فجر که 
برای اولین بار مدیریت این جش��نواره 
ه��م به دس��ت بنی��اد فرهنگی اصناف 
ایران س��پرده ش��ده است، ۲۲ اتحادیه 
حضور دارند.وی اضافه کرد: حضور ۲۲ 
اتحادیه در پنجمین جشنواره مد و لباس 
فجر فرصت مغتنمی است تا مجموعه 

توانمن��دی ه��ای اصناف در حوزه مد و 
لباس کشور در معرض بازدید و قضاوت 

عموم قرار بگیرد.
دبیر پنجمین دوره جشنواره بین المللی 
م��د و لباس فج��ر همچنین به نمایش 
آخرین آثار طراحان برتر ایرانی در حوزه 
ُمد و لباس کش��ور با محوریت هویت 

اسالمی_ ایرانی اشاره کرد.
وی ضمن انتقاد از بی مهری به توان و 
کارکرد طراحان ایرانی افزود: در حوزه 
طراح��ی م��د و لباس نیروهای توانمند 
بسیاری در کشور وجود دارد که اگرچه 
آثار این طراحان در کشور نادیده گرفته 
ش��د ام��ا طرح های آنه��ا مورد توجه و 
استقبال کش��ورهای دیگر قرار گرفته 
است.حس��ینی از فعالی��ت ۸ کمیته در 
جریان برگزاری پنجمین جش��نواره مد 
و لباس فجر خبر داد و افزود: هم اکنون 
کمیته علمی پنجمین جش��نواره مد و 

لباس فجر در حال جمع آوری مقاالت 
و پایان نامه های مربوطه از دانش��گاه 
های کش��ور به منظور بررسی و آسیب 

شناسی مد و لباس کشور است.
ح�وزه هن�ر با فروش به بازار مكاره  ���

تبدیل می شود
در این نشست، ابوالقاسم شیرازی دبیر 
کمیته اصناف و تشکل ها و انجمن های 
پنجمین جشنواره مد و لباس فجر نیز با 
اشاره به این نکته که در دوره های قبل 
وزارت ارشاد متولی جشنواره مد و لباس 
بود و دغدغه این وزارتخانه روی عدم 
ف��روش اجناس متمرک��ز بود، تصریح 
ک��رد: ما هم معتقدیم حوزه فرهنگی و 
هنری با فروش به بازار مکاره و انحراف 

کشیده می شود.
همچنین در این جلسه طاهری نماینده 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت نیز با 
تاکی��د ب��ر ترویج فرهنگ اس��المی و 
ایرانی در پنجمین جشنواره مد و لباس 
فجر گفت: پذیرفتن مس��ئولیت سخت 
برگ��زاری جش��نواره م��د و لباس فجر 
از س��وی بنیاد فرهنگی اصناف ایران 
ی��ادآور نقش تاریخی اصناف در حوزه 

فرهنگی و مذهبی است.
وی همچنی��ن مدیری��ت جش��نواره 
م��د و لب��اس فج��ر توس��ط بنی��اد 
فرهنگ��ی اصناف ای��ران را در ارتقای 
 جای��گاه و هوی��ت اصناف در کش��ور 

موثر دانست.


