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ُمــد و لبــاس

پنجمیــن جشــنواره مــد و لبــاس فجــر از ۱0 اســفندماه 
ــرده  ــاز ک ــدت اغ ــاالر وح ــود را در ت ــته، کار خ ــال گذش س
ــگاهی  ــمت نمایش ــروش از قس ــش ف ــال، بخ ــت. امس اس
ــا  ــد تنه ــدت می رون ــاالر وح ــه ت ــه ب ــان ک ــده و آن ــدا ش ج
می تواننــد نمونه هــای مختلــف را ببیننــد و انتخــاب کننــد و 
ســفارش دهنــد. ایــن اتفــاق کــه ضــرورت آن در دوره هــای 
قبلــی جشــنواره بارهــا از ســوی هنرمنــدان و طراحــان لباس 
ــاس  ــود، باعــث می شــود جشــنواره مــد و لب مطــرح شــده ب
ــا افزایــش ســطح هنــری و  جنبــه تخصصــی پیــدا کنــد و ب
ــرکت  ــرای ش ــتری ب ــاالن بیش ــدان و فع ــی آن، هنرمن علم
ــی از  ــا ســالن های خال ــب شــوند. ام ــن جشــنواره ترغی در ای
جمعیــت، گــواه ایــن مدعاســت کــه جشــنواره مــد و لبــاس 
در جــذب مخاطــب خــاص و ترغیــب تولیدکنندگان پوشــاک 
ــت.  ــوده اس ــق نب ــده موف ــای برگزی ــد از طرح ه ــه بازدی ب
ایجــاد ارتبــاط بیــن طراحــان لبــاس و تولیدکننــدگان یکــی 
ــاس اســت کــه بارهــا توســط  ــد و لب ــات حــوزه م از ضروری
کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس و همچنیــن طراحــان بــه 
آن اشــاره شــده؛ امــا چنــد درصــد تولیدکننــدگان از برگــزاری 
چنیــن نمایشــگاهی باخبــر هســتند؟ چــه تبلیغــات شــهری 
درســت و گســترده ای انجــام  شــده اســت؟ چــه تعــداد بنــر و 
پوســتر نصــب شــده کــه تولیدکننــدگان و طراحــان دیگــر از 

ــر شــوند!؟ وجــود چنیــن جشــنواره ای باخب

معضلی به نام تولید انبوه
طرح هــای برگزیــده جشــنواره مــد و لبــاس فجــر بــه تولیــد 
انبــوه نمی رســند و ایــن یکــی از مشــکالت جــدی طراحــان 
ــاس وعــده کــرده کــه از  اســت. امســال، کارگــروه مــد و لب
آثــار راه یافتــه بــه بخــش نمایــش جشــنواره پنجــم حمایــت 
ــد  ــه امی ــت ک ــی اس ــم از وعده های ــن ه ــرد. ای ــد ک خواه
ــا حلــوا حلــوا گفتــن دهــان  ــه ب مــی رود محقــق شــود وگرن
ــده،  ــای برگزی ــت از طرح ه ــه حمای ــود. البت ــیرین نمی ش ش
ــه  ــاس، هم ــد و لب ــروه م ــه کارگ ــت ک ــا نیس ــدان معن ب
هزینه هــای تولیــد را تامیــن و پرداخــت می کنــد بلکــه 

زمینه هــای عقــد قــرارداد میــان طراحــان و تولیدکننــدگان را 
فراهــم مــی آورد. امــا کــدام قــرارداد؟ تولیدکنندگان پوشــاک، 
تــا چــه انــدازه بــا طراحــان مــد و لبــاس در ارتبــاط هســتند و 
ترجیــح می دهنــد بــه جــای اســتفاده از ژورنال هــا از حضــور 
طراحــان بهــره ببرنــد؟ خــود طراحــان تــا چــه حــد با ســلیقه 
مخاطــب خــود آشــنا هســتند و آنچــه طراحــی می کننــد بــا 

ــود؟  ــه رو می ش ــوم روب ــال عم اقب
ــای  ــه بســیاری از کاره ــده آن اســت ک ــواهد نشــان دهن ش
ــرای مخاطــب  ــه شــده در جشــنواره مــد و لبــاس هــم ب ارائ
خــاص طراحــی و دوختــه شــده اســت؛ مخاطبــی کــه ســوار 
بــر خــودروی شــخصی از گوشــه ای بــه گوشــه دیگــر شــهر 
ــن  ــه ای ــد! وگرن ــته باش ــه ای داش ــه دغدغ ــی رود، بی آن ک م
طرح هــا، چنــدان کــه بایــد و شــاید بــه کار پوشــاک اجتمــاع 

ــد.  ــوان نمی آی بان

مانتوی نمدی؛ 800 هزار تومان
نســیم محرمــی از جملــه طراحانــی اســت کــه بــه پنجمیــن 
جشــنواره مــد و لبــاس آمــده و آنچــه ارائــه کــرده تــا 
انــدازه ای نوآورانــه اســت. او پارچــه و نمــد را در هــم آمیختــه 
امــا نمــد او از جنــس پشــم گوســفند ایرانــی یــا شــتر نیســت. 
ــه  ــد تهی ــی آورد و از آن نم ــوس م ــم مرین ــترالیا، پش او از اس
ــا آن  ــا ب ــزد ت ــور می آمی ــل و گیپ ــور و مخم ــا ت ــد و ب می کن
ــوع  ــای او متن ــت کاره ــدوزد. قیم ــت ب ــو و ک ــال و مانت ش
ــا  ــان و مانتوه ــزار توم ــدی ۲0 ه ــای نم ــت. زیرلیوانی ه اس
ــمنانی  ــان س ــند. طراح ــم می رس ــان ه ــزار توم ــه 800 ه ب
ــوار  ــر دی ــه و ب ــو دوخت ــد، مانت ــه و نم ــا پت ــد و ب ــم آمده ان ه
آویخته انــد. شــعربافی کاشــان هــم، گوشــه دیگــری از 

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــالن را ب س
ــت یونســکو  ــر اصال ــش مه ــه کارهای مهــدی محتشــمی ک
ــاس  ــد و لب ــنواره م ــن جش ــه پنجمی ــم ب ــرده ه ــت ک دریاف
فجــر آمــده و تنهــا بخــش از شــعربافی هایش را بــه نمایــش 
ــد  ــازه نداده ان ــه او اج ــدگان ب ــا برگزارکنن ــت ام ــته اس گذاش
ــک رگال  ــعربافی هایش را روی ی ــتری از ش ــداد بیش ــا تع ت

بگــذارد و در برابــر دیــد عالقه مندانــی قــرار دهــد کــه 
ــر  ــی از هن ــای خارج ــای پارچه ه ــه ج ــد ب ــان می خواه دلش
دســت مــردم کاشــان بــرای دوخــت شــال یــا مانتــو اســتفاده 

ــد. ــر شــعربافی کمــک کنن ــق هن ــه رون و ب

حذف فروش »ظاهری« است!
ــا  ــد. ام ــروش را حــدف کرده ان ــر بخــش ف ــه ظاه امســال ب
ــتریان  ــه مش ــود را ب ــای خ ــه کاره ــی ک ــتند غرفه های هس
می فروشــند و قرارگاهشــان، خیابــان اســتاد شــهریار، 
ــت  ــر قیم ــوی دیگ ــت! از س ــدت اس ــاالر وح ــه روی ت روب
مانتوهایــی کــه در جشــنواره امســال ارائــه شــده بــه ۳00 تــا 
۴00 حتــی ۶00 هــزار تومــان می رســد و مگــر  چنــد درصــد 
ــداری  ــت خری ــن قیم ــه ای ــو ب ــد مانت ــتریان می توانن مش
ــه  ــتر ب ــر بیش ــاس فج ــد و لب ــنواره م ــا جش ــد؟ و ام کنن
نمایشــگاهی بــرای مدل هــای مختلــف مانتــو شــبیه اســت. 
ــده،  ــه ش ــا ارائ ــی در غرفه ه ــش و حت آنچــه در بخــش نمای
لبــاس اجتمــاع بانــوان یــا همــان مانتــو اســت. هیــچ نشــانی 
ــورد. در  ــم نمی خ ــه چش ــه ب ــا کودکان ــه ی ــاک مردان از پوش
ایــن میــان نــه تنهــا در جشــنواره مــد و لبــاس فجــر کــه در 
ــاس  ــانی از لب ــز نش ــر نی ــگاه های دیگ ــگاه ها و نمایش فروش
بــرای رده ســنی نوجــوان یافــت نمی شــود در حالی کــه اگــر 
ــگ  ــاس، رن ــد و لب ــر کارگــروه م ــه دبی ــه گفت ــم ب می خواهی
ســال ایرانــی و مهم تــر از آن مــد ایرانــی داشــته باشــیم نباید 
بــه یــک نــوع لبــاس، آن هــم مانتــو یــا چــادر محدود شــویم 
و از انــواع دیگــر بــاز بمانیــم. همچنیــن قــرار بــود در پنجمین 
جشــنواره مــد و لبــاس، بخــش ویــژه ای بــه پوشــاک اقــوام 
ــاالر وحــدت نشــانی اثــری از لبــاس  تعلــق بگیــرد امــا در ت
ــد  ــه چشــم نمی خــورد. حمی کــردی و قشــقایی و ترکمــن ب
قبــادی در پاســخ بــه پیگیــری مهــر دربــاره ایــن جــای خالی 
ــگ  ــد: پارکین ــد و می گوی ــاره می کن ــا« اش ــی ج ــه »کم ب
)طبقــه اول( تــاالر وحــدت، فضــای مناســبی بــرای برگزاری 
ــده،  ــال آین ــدوارم س ــت. امی ــاس نیس ــد و لب ــگاه م نمایش

ــه ایــن رویــداد اختصــاص پیــدا کنــد. مــکان بهتــری ب

گزارش مهر از پنجمین جشنواره مدولباس فجر

جشنواره ای در جستجوی مخاطب
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گفتگو :   زهره نیلی

ُمــد و لبــاس

یکــی از شــرکت کنندگان در پنجمیــن 
نســیم  فجــر،  مدولبــاس  جشــنواره 
و  دوســت  بــا  کــه  اســت  محرمــی 
شــریک خــود بــه جشــنواره مــد و لبــاس 
ــه  ــده، نمــد و پارچــه را در هــم آمیخت آم
و پارچــه ســازی کــرده اســت. او بــا ایــن 
ــه  ــال دوخت ــت و ش ــو و ک ــا مانت پارچه ه
ــد  ــرار داده هرچن ــار مخاطــب ق و در اختی
ــوز مخاطــب خــاص دارد.  ــش هن کارهای
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــیم محرم نس
ــد  ــه ش ــه چ ــه این ک ــخ ب ــر و در پاس مه
بــه طراحــی لبــاس روی آورد، می گویــد: 
مــن گرافیــک خوانــدم امــا چــون از 
کارهــای کامپیوتــری خســته شــده بــودم 
ــم و طراحــی  ــود بزن و دام می خواســت ات
ــا دســت انجــام بدهــم  ــم و کاری را ب کن

ــاس رو آوردم.  ــی لب ــه طراح ب
آن زمــان بــه مــن گفتنــد، پیــش از 
ــری  ــاد بگی ــی را ی ــد خیاط ــی بای طراح
ــازک  ــدرک ن ــردم و م ــن ک ــن چنی و م
کاری هــم گرفتــم در حــدی کــه لبــاس 

ــم.  ــودم دوخت ــدم را خ عق
ــه  ــه توج ــه این ک ــاس ب ــراح لب ــن ط ای
ــه کار طراحــی  ــی، الزم ــت ایران ــه هوی ب
ــی  ــد: وقت ــان می کن ــاره و بی ــت اش اس
ــران  ــه خــارج از ای ــرای کار و زندگــی ب ب
رفتــم و از بیــرون بــه ماجــرا نــگاه 
کــردم، دیــدم کــه دلــم می خواهــد 
لباســی بــه تــن کنــم کــه نشــان 
ــی اســت.  ــک زن ایران ــت ی ــده هوی دهن
ــگ  ــتفاده از رن ــی در اس ــا محدودیت آنج
ــن  ــت و همی ــود نداش ــاس وج ــوع لب و ن
اختیــار عمــل موجــب شــد، تغییــر و 
تحولــی در مــن اتفــاق بیفتــد و مــن 
ــت  ــم و هوی ــر نکن ــی فک ــه زیبای ــا ب تنه
لبــاس هــم برایــم مهــم باشــد. محرمــی 
ــرت  ــش از مهاج ــد: پی ــه می گوی در ادام
ــای  ــی لباس ه ــتم در طراح ــت داش دوس
خــود از نمادهــای ایرانــی اســتفاده کنــم 
امــا بــرای مــن ایــن اتفــاق نیفتــاد 
برگشــته ام،  کــه  حــاال  خوشــحالم  و 
خــود،  کــه  می بینــم  را  لباس هایــی 

ــم. ــی کن ــتم طراح ــت داش دوس
ــن  ــه م ــریک ام ب ــت و ش ــه دوس اگرچ
مســایل  بــه  بایــد  مــا  می گویــد: 
اقتصــادی هــم توجــه کنیــم و ببینیــم مد 
و رنــگ ســال کــدام اســت و آز ان پیروی 
ــی  ــا هــم م ــم م ــن می گوی ــا م ــم ام کنی
ــیم.  ــته باش ــان را داش ــد خودم ــم م توانی
بــه  پاســخ  در  لبــاس  طــراح  ایــن 

ــای  ــوان از مده ــه می ت ــه چگون این ک
ــه  ــه ب ــا توج ــرد ب ــروی ک ــی پی ایران
ــه  ــا ب ــه م ــد در جامع ــوز م ــه هن این ک
می گویــد:  نشــده،  تبدیــل  صنعــت 
ــه  ــی دنبال ــا آمریکای ــی ی ــک اروپای ی
رو کســی نبــوده و نیســت. مــا هــم 
می توانیــم مــد و رنــگ ســال خــود 
ــی  ــه آهن ــن چکم ــیم. م ــته باش را داش
پوشــیدم و مــی خواهــم ایــن کار را 
انجــام بدهــم، مــد خــودم را تولیــد 
کنــم و بکوشــم زیبایــی کارم باعــث 
ــد  ــه تولی ــمت آنچ ــه س ــردم ب ــود م ش
کــرده ام گرایــش پیــدا کننــد. ایــن 
مســاله بــرای مــن مهم تــر اســت و 
ــت  ــه دوم اهمی ــادی در درج ــد اقتص بع
قــرار دارد. محرمــی دربــاره آشــنایی 
خــود بــا کار نمــد می گویــد: وقتــی 
ــم  ــم گرفت ــتم تصمی ــران برگش ــه ای ب
ــه  ــم ب ــاز کن ــاس را آغ ــی لب کار طراح
ــاپ  ــن چ ــن خاطــر ســراغ یادگرفت همی
ســیلک روی پارچــه رفتــم. اســتادم 
ــن عاشــق  ــی داد و م کار نمــد انجــام م

ــون  ــان تاکن ــدم و از ان زم ــن کار ش ای
می کنــم. نمدمالــی 

بــه ایــن ترتیــب کــه بــه خیابــان 
مولــوی مــی روم و پشــم مرینــوس را 
کــه از اســترالیا وارد می شــود تهیــه و 
ــه  ــم ک ــن پش ــد از ای ــم. بع ــگ می کن رن
ســبک اســت و بــو نمی دهــد بــرای 
ــراح  ــن ط ــرم. ای ــره می ب ــد به ــه نم تهی
ــا  ــه دســت آمــده را ب لبــاس، نمدهــای ب
ــدی و  ــون وال هن ــف پ پارچه هــای مختل
ــه  ــزد و آنچ ــم می آمی ــور دره ــور و ت گیپ
ــد  ــی نم ــه تمام ــه ب ــود ن ــد می ش تولی
ــه پارچــه؛ بلکــه یــک ترکیــب  اســت و ن
و پارچــه جدیــد ســاخته شــده کــه 
ــای  ــدام از پارچه ه ــه هیچ ک ــباهتی ب ش
ــی  ــم طبیع ــگ آن ه ــدارد و رن ــه ن اولی

ــت.  اس
همــه مراحــل ســاخت پارچــه و نمدمالــی 
از  یکدیگــر  بــا  رنگ هــا  ترکیــب  و 
ــت ماشــین  ــدون دخال ــق دســت و ب طری
انجــام می شــود بــه همیــن خاطــر هیــچ 
دو رنــگ و دو طرحــی بــه هــم شــباهت 

ــه  ــه این ک ــخ ب ــی در پاس ــد. محرم ندارن
کــه  لباس هایــی  بازاریابــی  بــرای 
بــا نمــد تهیــه می شــوند چــه کــرده 
ــت و  ــازه اس ــی ت ــا خیل ــد: کار م می گوی
هنــوز بــه بازارایابــی نرســیده ایم امــا بــه 
نظــر مــن آینــده ایــن کار روشــن اســت. 
مــا یــک هنــر ســنتی، چــون نمدمالــی  را 
ــا  ــم ت ــل  می کنی ــدرن تبذی ــز م ــه چی ب
ــما  ــود. ش ــردم ش ــی م ــاره وارد زندگ دوب
از پارچه هــای نمــدی بــرای دوختــن 
می کنیــد  اســتفاده  لبــاس  و  مانتــو 
ــد از  وقتــی هــم هــوا گــرم شــد می توانی
ــال  ــی از ش ــد در بخش های ــای نم تکه ه
ــاس تابســتانی خــود بهــره  و پارچــه و لب

ــد. ببری
شــما  لبــاس  جیــب  مثــال،  بــرای 
می توانــد از نمــد باشــد تــا گرمــا و 
ــه او در  ــه گفت ــد. ب ــاد نکن ــرارت ایج ح
چرم ســازی  در  یــا  و  مبــل  صنعــت 
می تــوان از نمــد اســتفاده کــرد. در حــال 
ــا نمــد  ــی ب حاضــر یــک شــرکت ایتالیای
ماشــینی، کار کیــف و کفــش انجــام مــی 
ــم  ــتی داری ــد دس ــا نم ــت م ــد آن وق ده
ــا  ــون کار ب ــم. چ ــره نمی بری و از آن به
نمــد و تلفیــق نمــد و پارچــه جدیــد 
ــی  ــه معرف ــا ب ــن کاره ــه ای ــت و هم اس

و تبلیــغ نیــاز دارد. 
نمایشــگاه مــد و لبــاس ایــن امــکان 
را مــی دهــد کــه خــود و کارمــان را 
مخاطــب  محرمــی  کنیــم.  معرفــی 
لباس هایــی کــه نتیجــه تلفیــق نمــد 
را مخاطــب خــاص  اســت  پارچــه  و 
مــا  تولیــدات  می گویــد:  و  می دانــد 
ــی  ــا م ــرای مخاطــب خــاص اســت ام ب
ــه  ــود را ب ــای خ ــی کاره ــم بعض خواهی
تولیــد انبــوه برســانیم امــا اصالــت و 
هویــت کار را کــه دســتی اســت، از بیــن 
ــرعت،  ــردن س ــاال ب ــا ب ــی ب ــم  ول نبری
تولیــد را بافزایــش دهیــم تــا عامــه 

مــردم هــم از آن اســتفاده کننــد. 
ــان  ــا بی ــان ب ــاس در پای ــراح لب ــن ط ای
ســال های  در  مــا  طراحــان  این کــه 
اخیــر بــه کارهــای خالقــه روی آورده انــد 
می گویــد: بســیاری کارهــا در ایــران 
ــم  ــان ه ــی طراح ــت. حت ــی کاری اس کپ
ــام  ــه انج ــد و کار خالق ــی کنن ــد نم تولی
نمی دهنــد بلکــه از ژورنال هــا بهــره 
ــا  ــرده و مجــری کپــی کاری هســتند ام ب
خوشــحالم کــه در ســال های اخیــر از 

کپــی کاری فاصلــه گرفته ایــم.

یک طراح لباس با مهر مطرح کرد؛

از کپی کاری فاصله گرفته ایم
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کارنامه یک جشنواره زیر ذره بین مهر؛

ردپای مدسازی »فجر« 
در بازار کجاست؟

جشــنواره مدولبــاس فجــر کــه پرونــده پنجمیــن دوره اش بــه 
تازگــی بســته شــد و حــاال فروشــگاه های در برخــی شــهرها 
ــام  ــازار لبــاس در ای ــر فضــای ب برقــرار اســت، چــرا تأثیــری ب

ــدارد؟ ــوروزی ن ــاب خریدهــای ن پرتــب وت
ــر،  ــاس فج ــد و لب ــنواره م ــن جش ــن پنجمی ــان یافت ــا پای ب
ــی  ــا برپای ــم ب ــال ۱۳۹۴ ه ــر س ــنواره های فج ــله جش سلس
ــای  ــعر، هنره ــیقی، ش ــینما، موس ــر، س ــای تئات ــنواره ه جش
تجســمی و باالخــره، مــد و لبــاس بــه اختتــام رســید. جشــنواره 
ــان در ۱۲  ــران و همزم ــاه در ته ــفند م ــا ۲0 اس پنجــم از ۱0 ت
ــرقی  ــتان، آذربایجــان ش ــارس، خوزس ــد ف ــر مانن ــتان دیگ اس
ــد و  ــزار ش ــرز برگ ــالن و الب ــاه، گی ــهر، کرمانش ــی، بوش و غرب
تــالش کــرد تــا گامــی رو بــه جلــو در زمینــه گســترش مفهوم 
ــاد  ــاس، نم ــه لب ــرا ک ــردارد؛ چ ــی ب ــر ایران ــاس فاخ ــد و لب م
ــی و از شــاخص هــای فرهنــگ اســت  ــت اســالمی ایران هوی

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــژه م ــه طــور وی ــد ب و بای

»مد« یک بحث تشریفاتی نیست
بـه نظر می رسـد بـا توجه بـه اهمیـت ُمـد در صنایـع فرهنگی 
و نقـش بی بدیـل و بسـیار مهـم آن در فرهنگ اسـالمی ایرانی 
مـا، الزم اسـت تا کارگـروه مد و لبـاس وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی بـه عنـوان متولی ایـن بحـث و همینطـور بـه عنوان 
برگزارکننده جشـنواره مـد و لباس فجـر، برنامـه ای کوتاه مدت 
و یـا حداکثـر میان مـدت بـرای تغییر عملـی نگرش مدیـران و 
فرهیختـگان پایه ریزی کند تـا ُمد، از بحثی تشـریفاتی و جنبی، 
به متـن فرهنگ مـا بازگردد. همچنیـن نباید از نظر دور داشـت 
کـه لبـاس و پوشـاک، تنهـا بخشـی از بحث ُمـد اسـت و الزم 
اسـت تـا در نگرش ُمـد، نگاهی فراتـر از بحث لباس و پوشـاک 
انجام گیـرد؛ اگرچـه پرداختن جـدی به همین بحـث لباس هم 
در شـرایط فعلـی، خـود غنیمتـی ارزنده اسـت. جشـنواره پنجم 
مـد و لبـاس فجـر در حالـی بـه پایـان رسـید کـه ضعـف عدم 
طراحـی لباس بـرای مـردان و کـودکان، کامـال خودنمایی کرد 
و البتـه عـدم انتخاب رتبـه هـای اول و دوم در برخی رشـته ها و 
بسـنده کردن هیئـت داوران به عنوان »شایسـته تقدیـر«، خود 
هشـداری بزرگ اسـت؛ اما در عین حال این جشـنواره توانسـت 
شـور و حرارتـی نسـبی بـه ایـن حـوزه بازگردانـد تـا بدانیم که 
پدیده هایـی وارداتـی مثل رنـگ سـال، می تواند توسـط خود ما 
انتخـاب شـود و نبایـد در ایـن زمینـه چشـم بـه غـرب و خارج 
داشـته باشـیم. همچنین در ایام جشـنواره، حدود ۵00 فروشگاه 
لبـاس در سراسـر کشـور با این جشـنواره همـکاری کردنـد و با 
نصب پوسـتر جشـنواره، محصوالت خـود را تا سـقف ۲0 درصد 
تخفیـف به فـروش رسـاندند. به نظر مـی رسـد در نگاهی کلی 
بـه پنـج دوره برگزاری جشـنواره مد و لبـاس فجـر و در ارزیابی 
نسـبی آن، می تـوان گفـت کـه کلّیـت اقدامـات کارگـروه مد و 
لبـاس وزارت ارشـاد، قابـل تقدیـر اسـت؛ امـا سـرعت تحول و 
سـرمایه گذاری داخلـی در ایـن بخـش چنـان پاییـن و سـرعت 
تحـول در جهـان، چنـان باالسـت کـه بـا وضعیـت کنونـی، 
نمی تـوان امیـد زیـادی بـه آینـده داشـت. ایـن گونه اسـت که 

می تـوان مهم ترین نقـاط ضعف عرصـه مد و طراحـی لباس را 
در کشـور در مـوارد چهارگانـه زیر خالصـه کرد:

یک. کیفیت پارچه های تولیدی داخلی
لبــاس هــر قــدر هــم کــه طراحــی کاربــردی و جذابــی داشــته 
ــا اســتقبال  ــوب نباشــد، ب ــت پارچــه آن مطل باشــد، اگــر کیفی
مواجــه نخواهــد شــد. بنابرایــن الزم اســت تــا بخــش مهمــی 
از پیگیری هــا، بــه جلوگیــری از ورود پارچه هــای بــی کیفیــت 
ــش  ــرای افزای ــالش ب ــار ت ــه کشــور در کن ــت ب ــا کــم کیفی ی
کیفیــت تولیــدات داخلــی بــر مبنــای اصــول اساســی اقتصــاد 
ــاهد  ــم ش ــنواره پنج ــن جش ــد. همی ــاص یاب ــی اختص مقاومت
انتشــار خبــر امیدوارکننــده »تولیــد انبــوه چــادر مشــکی ایرانی 
باکیفیــت« بــود کــه البتــه بایــد دیــد ایــن تولیــد انبــوه آیــا بــا 
حمایــت مواجــه می شــود و تــداوم می یابــد یــا ماننــد بســیاری 
از صنایــع، بــه مشــکل برخواهــد خــورد؟ همچنین اگر سیاســت 
تقدیــر از فروشــگاه های برتــری کــه لبــاس ایرانــی - اســالمِی 
باکیفیــت ارائــه می کننــد، بــه شــکل جــدی و واقعــی و البتــه 
ــود  ــدوار ب ــوان امی ــد؛ می ت ــداوم یاب ــزرگ، ت ــا مشــوق های ب ب
ــارت  ــا نظ ــل ب ــد داخ ــای تولی ــه ه ــت پارچ ــث کیفی ــه بح ک
دقیــق وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، رونــدی رو بــه رشــد 

داشــته باشــد.

دو. عــدم آمــوزش مســتمر طراحــان لبــاس و مــد 
از طریــق فضــای دانشــگاهی

هیــچ گاه نبایــد فرامــوش کــرد کــه در همــه عرصه هــا، 
»آمــوزش مســتمر و کاربــردی«، یــک کلیــدواژه حیاتــی 
اســت. ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه در عرصــه 
ــتیم  ــاز راه هس ــاس، در آغ ــد و لب ــردی م ــای کارب آموزش ه
و البتــه خبرهایــی ماننــد »برگــزاری ســمینار سراســری 
کارشناســان مــد و لبــاس اســتان ها در اردیبهشــت مــاه 
۱۳۹۵ در تهــران«، می توانــد در ایــن زمینــه امیدبخــش 
باشــد و می تــوان امیــدوار بــود کــه آمــوزش مســتمر در کنــار 
تــداوم انتقــال تجربیــات طراحــان مــد و لبــاس بــه یکدیگــر و 
ــاس  ــد و لب ــروه م ــف شــده ی کارگ ــق ارتباطــات تعری از طری
ــد و  ــه روز کن ــوزش را ب ــر آم ــد ام ــازی، بتوان ــای مج در فض
البتــه صرفــه جویــی بودجــه ای هــم حاصــل آیــد تــا فعالیــت 
طراحــان از طراحــی هــای نمایشــی بــه ســمت طراحــی هــای 
ــه  ــا برنام ــن الزم اســت ت ــد. بنابرای ــدا کن ــردی ســوق پی کارب
ــا  ــاط مســتمر طراحــان ب ــراری ارتب ــرای برق ریــزی جامعــی ب
حــوزه علــم و دانشــگاه و البتــه ارتقــای مباحــث آموزشــی مــد 

و لبــاس در دانشــگاه هــا فراهــم آیــد تــا طــرح هــای بیشــتری 
ــوه برســد. ــد انب ــه تولی ــه، ب ــم و تجرب ــه عل ــر پای ــد ب بتوان

سه. حلقه مفقوده بین طراحی لباس با صنعت
ــه  ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــاس ش ــد و لب ــم م ــنواره پنج در جش
مســابقه طراحــی زنــده لبــاس بــه مــدت ســه روز برگزار شــد و 
۲0 شــرکت کننده کــه از بیــن ۱۲0 نفــر انتخــاب شــده بودنــد، 
بــه رقابــت بــا یکدیگــر پرداختنــد. حاصــل ایــن بــود کــه ۲0 
طــرح، بــه مرحلــه اجــرا رســید و در روز ســوم، تولیدکننــدگان 
حضــور یافتنــد و ســعی کردنــد تــا از بیــن ایــن ۲0 طــرح، طرح 
ــه  ــن گون ــد. ای ــوه انتخــاب کنن ــد انب ــرای تولی ــر خــود را ب برت
ــد؛  ــی ش ــوه معرف ــد انب ــرای تولی ــر ب ــای برت ــه طرح ه ــود ک ب
ــه نظــر می رســد کــه  ــام برگــزاری جشــنواره، ب امــا جــدا از ای
حلقــه مفقــوده ای بیــن طراحــان و صنعــت تولیــد انبــوه وجــود 
دارد کــه ایــن حفــره بایــد پــر شــود. در ایــن زمینــه، رویکــرد 
ــکل  ــت ش ــزی جه ــه ری ــروع برنام ــرای ش ــت ب وزارت صنع
ــد، قابــل تقدیــر اســت و امیــد کــه  گیــری برخــی مــدارس ُم

بــه تحقــق برســد.

چهار. عدم ورود جدی رسانه ها به موضوع مد
ــه  ــژه، حیط ــه وی ــا و ب ــه حوزه ه ــگی هم ــار همیش ــانه، ی رس
ــا  ــم الزم اســت ت ــاس ه ــد و لب ــه م ــگ اســت. در زمین فرهن
ــه  ــی ب ــانه مل ــژه رس ــه وی ــی و ب ــانه های گروه ــی رس تمام
عنــوان رســانه ای تاثیرگــذار و تصویــری، بــه ایــن مقولــه ورود 
ــر همــگان  ــا هــم اهمیــت ایــن بحــث، بیشــتر ب پیــدا کنــد ت
ــا  ــه عمــل آیــد ت ــرای آن ب آشــکار شــود و هــم، تبلیــغ الزم ب
آرام آرام شــاهد بســط و توســعه لباس هــا و ُمدهــای اســالمی 
-  ایرانــی در ســطح جامعــه و بــرای همــه اقشــار باشــیم؛ امری 
کــه البتــه باعــث خواهــد شــد تــا هــم شــوق ســرمایه گذاران به 
ســرمایه گذاری بــرای تولیــد انبــوه پارچه هــای باکیفیــت بــاال 
رود؛ هــم بحــث واردات و قاچــاق پارچــه و لبــاس بــه حداقــل 
ــرای تهاجــم فرهنگــی دشــمن در  برســد و هــم، پادزهــری ب
زمینــه مــد ولبــاس تحقــق یابــد. کوتــاه ســخن آن کــه مــد و 
لبــاس به عنــوان بخــش مهمــی از فرهنــگ عمومــی و صنایع 
ــالح  ــا اص ــا ب ــت ت ــود و الزم اس ــی ش ــناخته م ــی ش فرهنگ
نگــرش سیاســتگذاران و مدیــران بــه ایــن عرصه مهــم، ارتباط 
طراحــی مــد و لبــاس بــا دانشــگاه از یــک طــرف و بــا صنعــت 
ــا ان شــاء اهلل شــاهد رشــد و  ــه اوج برســد ت از طــرف دیگــر ب

شــکوفایی ایــن عرصــه باشــیم.
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نخســتین کتــاب ملــی مــد و لبــاس که بــا توجــه بــه تاریخچه 
مــد و قواعــد شیک پوشــی ایرانــی منتشــر می شــود، بــه 
گــردآوری اطالعــات مربــوط بــه ۲0 هــزار فعــال ایــن حــوزه 
ــی نخســتین  ــر اجرای ــی مدی ــد پرداخــت. ناصــر اصفهان خواه
کتــاب ملــی مــد و لبــاس در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: 
موسســه ققنــوس، از یــک ســال پیــش تاکنــون بــه تحقیــق 
دربــاره مــد و لبــاس و فعــاالن ایــن حــوزه پرداختــه و بــه ایــن 
نتیجــه رســیده اســت کــه مخاطــب امــروز نیــاز دارد کــه بدانــد 
بهتریــن برندهــای ایرانــی را چگونــه و از کجــا می توانــد تهیــه 
کنــد و اصــال دســت اندرکاران تولیــد و طراحــی پوشــاک و مــد 

ایرانــی چــه کســانی هســتند؟
ــازی  ــای مج ــی در فض ــای خارج ــه برنده ــه او هم ــه گفت ب
معرفــی شــده اند و اطالعــات و محصــوالت آن هــا بــه 
ــی  ــن امکان ــران چنی ــا در ای ــت، ام ــترس اس ــی در دس راحت
ــه  ــم نشــده و ن ــاس فراه ــدگان لب ــان و تولیدکنن ــرای طراح ب
دســت اندرکاران مــد و لبــاس در بخش هــای مختلــف بــا 
یکدیگــر ارتبــاط دارنــد و نــه مــردم آنهــا را می شناســند. ایــن 
دو مســاله موجــب شــد تــا بــه فکــر گــردآوری و انتشــار کتابی 
بیافتیــم کــه همــه اطالعــات الزم را در خــود گنجانــده و نیــاز 

ــد.  ــرآورده می کن ــف را ب ــان مختل مخاطب
اصفهانــی در مــورد محتویــات ایــن مجموعــه دوجلــدی گفت: 
کتــاب ملــی مــد و لبــاس در دو جلــد منتشــر و بــا تاریــخ لباس 
در ایــران و فرهنــگ مــد و لبــاس ایرانــی آغــاز می شــود و بعــد 
ــه جزییــات ایــن صنعــت از نســاجی و تولیــد پارچــه گرفتــه  ب
تــا اطالعــات مربوط بــه طــراح لبــاس، تولیدکننــده، فروشــنده 
و... می پــردازد. همچنیــن بخش هــای جانبــی مــد ماننــد 
زیــورآالت، عینــک و لــوازم آرایشــی- بهداشــتی نیز ایــن کتاب 
معرفــی می شــوند. مدیــر اجرایــی نخســتین کتــاب ملــی مــد و 
لبــاس بــا اشــاره بــه این کــه ایــن اثــر شــبیه بــه »کتــاب اول« 
ــه ۱00  ــوط ب ــاب اطالعــات مرب ــن کت ــا در ای اســت گفــت: م

ــان، ۲0 هــزار  ــن می ــه از ای ــم ک ــردآوری کردی ــر را گ هــزار نف
ــد  ــت م ــف صنع ــای مختل ــت در بخش ه ــال فعالی ــر در ح نف
و لبــاس هســتند. نشــانی و شــماره تلفــن ایــن افــراد در کتــاب 
آمــده و وقتــی مخاطــب، ایــن کتــاب را در دســت بگیریــد بــه 
صــورت تفکیک شــده می توانــد بــا فعــاالن ایــن حــوزه حتــی 
در اســتان های مختلــف کشــور و چگونگــی همــکاری بــا انهــا 

آشــنا شــود. 
ــد  ــف م ــای مختل ــان بخش ه ــاط می ــراری ارتب ــی برق اصفهان
ــزود:  ــت و اف ــاب دانس ــن کت ــردآوری ای ــل گ ــاس را دلی و لب
ــناختند و  ــر را نمی ش ــوزه یکدیگ ــن ح ــاالن ای ــیاری از فع بس
ــدی  ــای تولی ــا واحده ــده ی ــراح و تولیدکنن ــان ط ارتباطــی می
ــراح  ــم ط ــاز داری ــا نی ــه م ــی ک ــود در حال ــگاه ها نب ــا فروش ب
ــت  ــد صنع ــا بتوانن ــند ت ــاط باش ــم در ارتب ــا ه ــده ب و تولیدکنن
ــث  ــاس باع ــد و لب ــی م ــاب مل ــد. کت ــق دهن ــاک را رون پوش
ــد و کار را  ــدا کنن ــر را پی ــد یکدیگ ــراد بتوانن ــن اف ــود ای می ش
جلــو ببرنــد. او بــه قســمت های مختلــف کتــاب اشــاره و بیــان 
ــده و در  ــاده ش ــش آم ــاس در ۱0 بخ ــد و لب ــاب م ــرد: کت ک
آن بــه موضوعاتــی ماننــد »مــد از نظــر بــزرگان، تاریخچــه 
ــبد  ــد در س ــگاه م ــد، جای ــورد م ــالم در م ــر اس ــد، نظ م
ــا،  ــد دنی ــای م ــی هفته ه ــی، بررس ــواده ایران ــادی خان اقتص
جشــنواره های مــد و لبــاس دنیــا، قواعــد شیک پوشــی 
ایرانــی، مــد و تولیــد، مــد و فن آوری هــای نویــن، نماینــدگان 
ــک و ســاعت،  ــی، عین ــدگان ایران پوشــاک خارجــی، تولیدکنن

ــت.  ــده اس ــه ش ــی و...« پرداخت ــات و بازاریاب تبلیغ
همچنیــن در ایــن کتــاب بــه بررســی و تحلیــل پوشــاک اقــوام 
ــردن آن  ــه روز ک ــردی و ب ــران و کارب ــاس ای ــخ لب و ادوار تاری
و همچنیــن در بخــش بین الملــل بــه جایــگاه اقتصــادی 
ــان،  ــه، آلم ــه، فرانس ــور ترکی ــده  و ۵ کش ــه ش ــاس پرداخت لب
ــا  ــی ب ــد. اصفهان ــرار گرفته ان ــورد بررســی ق ــن م ــا و چی ایتالی
ــال ۹۵  ــه اول س ــاس نیم ــد و لب ــی م ــاب مل ــه کت ــان اینک بی

ــن  ــان ای ــورد مخاطب ــود، در م ــر می ش ــه منتش در 800 صفح
ــگران،  ــگاهی و پژوهش ــه دانش ــتادان، جامع ــت: اس ــاب گف کت
ــرمایه گذاران و  ــاک، س ــرکت های پوش ــاوران، ش ــران، مش مدی
فعــاالن اقتصــادی حــوزه مــد و پوشــاک، فروشــندگان عمده و 
خــرد پوشــاک، طراحــان مــد و لبــاس، دانشــجویان رشــته های 
ــور  ــینمایی کش ــازمان س ــیما و س ــازمان صداوس ــط، س مرتب
ــم  ــاب ه ــن کت ــع ای ــتند. در واق ــاب هس ــن کت ــب ای مخاط
ــاالن حــوزه را بشناســد  ــا فع ــرای مخاطــب خــاص اســت ت ب
هــم بــرای مخاطــب عــام تــا بدانــد کجــا بــه دنبــال برندهــای 
ــه  ــه این گون ــه این ک ــخ ب ــد. وی در پاس ــوب باش ــی خ ایران
ــه روز شــدن  ــم و ب ــی دائ ــش و بازبین ــه ویرای ــاز ب ــا نی کتاب ه
اطالعــات دارنــد گفــت: قــرار اســت بــا همــکاری کارگــروه مد 
و لبــاس، اطالعــات منــدرج در ایــن کتــاب، هــر ســال یک بــار 

ــش شــود. ــه روز و ویرای ب

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نخستین کتاب ملی مد و لباس تدوین می شود

ــی  ــاک، ط ــر پوش ــراح برت ــات ۱۵0 ط ــرات و تجربی خاط
ــاب منتشــر  ــه صــورت کت ــردآوری و ب ــر، گ ــال اخی ۱00 س
می  شــود. ســومبات هاکوپیــان، در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــراه  ــه هم ــود ب ــای خ ــرات و تجربه ه ــار خاط ــر از انتش مه
۱۴۹ طــراح دیگــر خبــر داد و افــزود: طراحــی پوشــاک هــم 
بــه دانــش طــراح نیــاز دارد و هــم بــه تجربــه او. از ایــن رو 
ــا  ــش ت ــاس از ۱00 ســال پی ــر لب خاطــرات ۱۵0 طــراح برت
بــه امــروز را گــردآوری کــرده ام کــه در قالــب یــک کتــاب 

منتشــر می شــود. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــاس و پارچ ــان لب ــن طراح ــس انجم رئی
و  بــرای مجموعــه خاطــرات  عنوانــی  این کــه هنــوز 
تجربیــات طراحــان برتــر لبــاس در ۱00 ســال اخیــر 
ــاب در  ــن کت ــرای ای ــوان ب ــه عن ــت: س انتخــاب نشــده گف
ــی  ــوان قطع ــه عن ــوز ب ــا هن ــت ام ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــه  ــا هزین ــاب ب ــت کت ــرار اس ــه ق ــن این ک ــیده ام. ضم نرس

ــا  ــان ب ــود و همزم ــر ش ــخصی منتش ش
ــان و  ــار طراح ــاب در اختی ــگاه کت نمایش
ــرار  ــی ق ــته طراح ــه رش ــدان ب عالقه من

ــرد.  بگی
ــان  ــاط می ــرورت ارتب ــه ض ــان ب هاکوپی
ــان  ــاره و بی ــدگان اش ــان و تولیدکنن طراح
ــا بســیاری از طراحــان،  کــرد: در کشــور م
کار خــود را می کننــد و تولیدکننــدگان هــم 
کاری بــه کار طراحــان لبــاس ندارنــد و 
بیشــتر از ژورنال هــا اســتفاده می کننــد 
ــروه  ــن دو گ ــان ای ــاط می ــه ارتب در حالی ک
ــت اصلــی مــا  ضــروری اســت و سیاس
توســعه و ارتبــاط طراحــان بــا بخــش 

ــا  صنعــت و کاربــردی شــدن طرح هــای خــوب و هماهنــگ ب
فرهنــگ و هویــت ایرانــی اســت. کتــاب خاطــرات ۱۵0 طــراح 

برتــر ایرانــی از ۱00 ســال پیــش تاکنــون، بــه همــت ســومبات 
ــه  ــاب ب ــن کت ــود. در ای ــردآوری و منتشــر می ش ــان گ هاکوپی

ــت. ــده اس ــاره ش ــم اش ــاس ه ــی لب ــه طراح تاریخچ

هاکوپیان به مهر خبرداد؛

خاطرات طراحان برتر لباس یک قرن 
اخیر منتشر می شود

ُمــد و لبــاس
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یــک فعــال حــوزه مــد و لبــاس بــه ضــرورت تلفیــق پارچه هــا 
و طرح هــای ســنتی بــا مــدرن اشــاره و بیــان کــرد: بســیاری از 
مزون دارهــا و مخاطبــان هنــوز بــه ارزش طرح هــای ســنتی و 

ــد. ــی نبرده ان ــی پ ایران
ــزون دار  ــاک و م ــت پوش ــاالن صنع ــی از فع ــر یک ــروا مهاج پ
ــق  ــرورت تلفی ــه ض ــوز ب ــر هن ــگار مه ــا خبرن ــو ب در گفتگ
ــوب  ــرد: خ ــان ک ــاره و بی ــدرن اش ــا م ــنتی ب ــای س لباس ه

اســت طراحــان، مــد روز را در نظــر بگیرنــد و بــا جامعــه جهانی 
ــر  ــا یکدیگ ــه را ب ــنت و مدرنیت ــی س ــه عبارت ــد. ب ــو برون جل
ــان  ــر طراح ــه اشــکالی دارد اگ ــال چ ــرای مث ــد. ب ــق کنن تلفی
ــت و  ــون زربف ــی چ ــای قدیم ــود از  پارچه ه ــای خ در لباس ه
مخمــل و ترمــه اســتفاده کننــد و آنهــا را بــا پارچه هــای دیگــر 

ــد.  درآمیزن
ــگ و  ــه فرهن ــه ب ــرورت توج ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

پیشــینه ایرانــی گفــت: مــن یــک ایرانــی هســتم و بی گمــان 
ــینه و  ــر پیش ــت تاثی ــم، تح ــی کن ــه زندگ ــا ک ــای دنی هرج
فرهنــگ و تاریــخ خــود هســتم و طبیعتــا ایــن ایرانــی بــودن بر 
ــه بســیاری از  ــذارد گرچ ــر می گ ــن تاثی ــای م ــا و طرح ه کاره
مزون دارهــا و مخاطبــان هنــوز بــه ارزش طرح هــای ســنتی و 
ایرانــی پــی نبرده انــد. بــه گفتــه ایــن طــراح لبــاس کــه خــود 
از پتــه کرمــان در دوخــت و طراحــی لباس هــای خــود اســتفاده 
کــرده، پتــه، پارچه نفیســی اســت کــه قدمــت دیرینــه ای دارد و 
مــن تــالش کــرده ام در دوخــت و تهیــه لباس هــای امــروزی، 
از تلفیــق پارچــه و پتــه بهــره ببــرم تــا هــم بــه صنایــع دســتی 
ــه خــرج داده و  کشــور خــود احتــرام بگــذارم هــم خالقیتــی ب

نــوآوری کــرده باشــم.
 مهاجــر بــا اشــاره بــه این کــه مــردم عــادی، چنــدان از 
ــادی  ــردم ع ــت: م ــد گف ــه اســتقبال نمی کنن طرح هــای خالق
ــتقبال  ــی اس ــه و تلفیق ــای خالق ــا و طرح ه ــدان از لباس ه چن
ــا را  ــن لباس ه ــری ای ــوز ارزش هن ــه هن ــرا ک ــد چ نمی کنن
نمی داننــد، بنابرایــن مــن و طراحــان و مزون دارهــای دیگــری 
کــه در ایــن طمینــه فعالیــت می کننــد، مخاطــب خــاص را در 

ــد.  ــر می گیرن نظ
ایــن فعــال حــوزه مــد و لبــاس بــا اشــاره بــه این کــه افــراد و 
ــد در مدســازی و  ــروف و برجســته می توانن شــخصیت های مع
ــدان و  ــذار باشــند گفــت: هنرمن ــاس تاثیرگ ــد و لب فرهنــگ م
افــراد رده بــاالی مملکــت، در بســیاری مــوارد، الگوی پوشــش 
ــه  ــد ب ــد. بنابرایــن ایــن افــراد بای مــردم جامعــه قــرار می گیرن

ســبک پوشــش خــود توجــه کننــد. 
ــد  ــمی مانن ــای رس ــفارش لباس ه ــه س ــزود: هزین ــر اف مهاج
ــی  ــت مال ــه وضعی ــه ب ــا توج ــگاهی( گاه ب ــدی و دانش )کارمن
ــه نرخ هــای معمــول یــک  ــا توجــه ب ســفارش دهنــده و گاه ب

ــود. ــی ش ــخص م ــزون مش م

یک مزون دار با مهر مطرح کرد:

هنوز به ارزش طرح های سنتی پی نبرده ایم

ُمــد و لبــاس

افسـانه مدیرامانـی، در گفتگو بـا خبرنگار مهر 
بـا اشـاره بـه این کـه یکـی از دالیـل تدریس 
رشـته طراحـی پارچـه در دانشـگاه را زنـده 
نگـه داشـتن طراحی و بافـت پارچه دانسـت و 
افزود: نسـاجی در کشـور ما از پیشینه ای کهن 
برخـوردار بـوده و مـا بایـد در حفظ ایـن هنر- 
صنعت  بکوشـیم و آمـوزش، یکـی از راه هایی 
اسـت کـه موجـب بقـای نسـاجی و طراحی و 

بافـت پارچـه می شـود.
بــه گفته ایــن اســتاد دانشــگاه، امروز بســیاری 
از دانشــجویان مــا در رشــته طراحــی و بافــت 
ــدون  ــوند ب ــل می ش ــارغ التحصی ــه، ف پارچ
ایــن کــه دانشــی در ایــن زمینه داشــته باشــند 
ــن رشــته بی توجــه  ــزان ای ــه ری ــه برنام چراک
ــر  ــد. مگ ــوزش ندارن ــه آم ــتند و دغدغ هس
می شــود یــک رشــته تخصصــی تعریــف 
کنــی، امــا درس یــا واحــد درســی خاصــی را 

ــی!؟ ــاص نده ــته اختص ــه آن رش ب
را الزمه شکل  پژوهش  و  تحقیق  مدیرامانی 
دادن به هر رشته دانشگاهی دانست و افزود: 
ما باید قبل از راه اندازی هر رشته به پژوهش 
درباره پیشینه آن رشته از یک سو و تحقیق 
درباره فعالیت هایی که در کشورهای دیگر انجام 
این که  از  قبل  مثال  برای  بپردازیم.  می شود، 

رشته طراحی و بافت پارچه را دانشگاهی کنیم 
به جست و جو درباره سابقه نساجی در ایران 
در  طراحی  زمینه  در  که  کارهایی  همچنین 
کشورهایی چون هند صورت می گیرد بپردازیم. 
این که  به  اشاره  با  بافت  و  پارچه  طراح  این 
نساجی ما نابود شده گفت:  تعداد بافندهای بافت 
سنتی آنقدر کم است که به جرات می توان گفت 
نساجی از بین رفته و یکی از راه های زنده کردن 
نساجی سنتی این است که دانشجویان را به 

بافت های سنتی عالقه مند کنیم. 
امـروز در یـزد این اتفـاق افتاده و دانشـجویانی 
تربیـت شـده اند کـه در زمینـه بافـت سـنتی 
فعالیـت می کننـد. مدیرامانـی معتقد اسـت: با 
توجـه بـه این کـه خانم هـا، بـه طـور ویـژه، به 
مد و لبـاس توجـه دارنـد، الزم اسـت طراحان 
پارچـه و بافـت، ایـن مسـاله را مدنظـر داشـته 
باشـند و کارهای خـاص انجام دهند. از سـوی 
دیگـر الزمـه انجـام یـک کار ویژه، این اسـت 
کـه پارچه هـای خاصـی وجود داشـته باشـد و 
چـه پارچـه ای بهتـر از بافت هـای سـنتی کـه 
هـم اصالـت دارنـد و هـم ایرانـی هسـتند. به 
عبارتـی چـرا طراحان مـا باید ایـن پارچه های 
خـاص را از هند وارد کنند؛ چه اشـکالی دارد ما 
در ایـران زمینـه ای را بـرای تولیـد پارچه های 

خـاص فراهـم کنیم.
از  اســتفاده  این کــه  بــه  پاســخ  در  او 
پارچه هــای خــاص موجــب بــاال رفتــن 
قیمــت لبــاس و کاهــش قــدرت خریــد مــردم 
می شــود گفــت: برخــی پارچه هــا چــون 
زربفــت، همــواره بــه پادشــاهان و افــراد 
خــاص تعلــق داشــته امــا زری بافــان، بافنــده 
هــای درجــه یــک ســنتی هســتند. پــس مــی 
ــج  ــم تروی ــری را ه ــای دیگ ــه ه ــد بافت توانن
بدهنــد و بــه تولیــد انبــوه برســانند. آن وقــت 
ــردم عــادی هــم  ــد و م ــن می آی قیمــت، پایی
می تواننــد از پارچه هــای ســنتی اســتفاده 
کننــد. مدیرامانــی همچنیــن بیــان کــرد: 
فارغ التحصیــالن رشــته طراحــی و بافــت 
ــده  ــری بافن ــک س ــا ی ــد ب ــی توانن ــه م پارچ
هــای ســنتی در کاشــان و یــزد ارتبــاط برقــرار 
ــزد و  ــد. در ی ــر بگذارن ــان تاثی ــر آن ــد و ب کنن
ــن  ــی ای ــی باف ــورد دارای ــژه درم ــور وی به ط
اتفــاق افتــاده و دانشــجویان فــارغ التحصیــل 
ــته اند.  ــر گذاش ــه تاثی ــد پارچ ــد تولی ــر رون ب
ــاده در  ــی نیفت ــاق خاص ــان، اتف ــا در کاش ام
حالی کــه در ایــن شــهر و در زمینــه شــعربافی 
هــم، ایــن اتفــاق می توانــد بیفتــد و شــعربافی 
تــا انــدازه ای تغییــر کنــد. ایــن طــراح پارچــه 

ــان  ــعربافی کاش ــاره ش ــه درب ــاس در ادام و لب
ــت  ــاده اس ــت س ــک باف ــعربافی ی ــت: ش گف
آن  در  می توانــد  کــه  تغییــری  تنهــا  و  
ــرزی  ــگ و رنگ ــس رن ــه جن ــد ب ــاق بیفت اتف
ــی  ــعربافی از نخ های ــروز در ش ــردد. ام برمی گ
ــود و  ــتفاده می ش ــاال اس ــون ب ــه نایل ــا درج ب
اصــال یکــی از مشــکالت شــعربافی کاشــان 
ایــن اســت کــه اگــر زیــاد از آن اســتفاده کنیم 
ــی  ــول م ــا در اصظــالح ت ــی شــود ی ــه م لول
گیــرد. چــون مــواد مناســبی در بافــت آن 
ــوده و  ــاه ب ــاف کوت ــه و طــول الی ــه کار نرفت ب
همیــن مســاله ســبب پاییــن آمــدن کیفیــت 

ــت. ــده اس ــعربافی ش ش

یک طراح پارچه با مهر عنوان کرد؛

فارغ التحصیالن طراحی بافت و پارچه دانشی در این زمینه ندارند
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پنجــم آبــان مــاه ۱۳۹۲، بــا حکــم علــی مرادخانــی، معــاون 
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، حمیــد قبــادی به 
ــا بــه  عنــوان دبیــر کارگــروه مــد و لبــاس منصــوب شــد ت
ســاماندهی ایــن حــوزه و برگــزاری جشــنواره های حجــاب 
و عفــاف و مــد بپــردازد. امســال پنجمیــن جشــنواره مــد و 
لبــاس فجــر از دهــم تــا بیســتم اســفند بــه ریاســت قبــادی 
ــاس  ــد و لب ــنواره  م ــد. جش ــزار ش ــدت برگ ــاالر وح و در ت
ــه  ــا تمــام قوت هــا و ضعف هایــش ب ــا ب فجــر می کوشــد ت
ســاماندهی وضعیــت مــد و برندســازی در ایــران بپــردازد و 
بــه نوعــی بررســی آن را می تــوان معیــاری بــرای قضــاوت 
پیرامــون کارنامــه یکســاله کارگــروه مدولباس وزارت ارشــاد 
ــی  ــه گفتگوی ــو، ب ــال ن ــای س ــتین روزه دانســت. در نخس
ــاس  ــد و لب ــروه م ــر کارگ ــادی دبی ــد قب ــا حمی ــاه ب کوت
دربــاره عملکــرد جشــنواره مــد و لبــاس فجــر در ســال ۹۴ 

ــد: ــه می خوانی ــه در ادام ــم ک پرداختی

ــن جشــنواره  ــواردی کــه در پنجمی || یکــی از م
مــد و لبــاس، توجــه مخاطبــان را جلــب 
ــا  ــا و لباس ه ــاالی مانتوه ــت ب ــرد، قیم می ک
ــوی  ــد مانت ــردم می توانن ــد م ــد درص ــود؛ چن ب

ــد؟ ــی بخرن ــزار تومان 600 ه
ــه  ــای ارائ ــا و لباس ه ــت مانتوه ــم قیم ــن ه ــر م ــه نظ ب
ــود نداشــت.  ــن وج ــز ای ــاره ای ج ــا چ ــود ام ــران ب شــده گ
شــما ببینیــد بــرای ســاخت یــک ســریال یــا فیلم ســینمایی 
میلیاردهــا تومــان هزینــه می شــود امــا شــما دی وی دی آن 
را در شــبکه نمایــش خانگــی بــه قیمــت دو یــا ســه هــزار 
ــد  ــرای خری ــغ را ب ــن مبل ــر ای ــا دو براب ــد ی ــان می خری توم
ــا  ــا ی ــن فیلم ه ــه ای ــد چراک ــه می کنی ــینما هزین ــت س بلی
ســریال ها بــه تولیــد انبــوه رســیده و در حــد وســیع تکثیــر 
ــنواره  ــه در جش ــت. آنچ ــن اس ــم همی ــاس ه ــده اند. لب ش
ــد انتخــاب  ــه بای ــی اســت ک ــه می شــود، طــرح متفاوت ارائ
شــود و بــه تولیــد انبــوه برســد. آن موقــع اســت کــه قیمــت 

آن شکســته می شــود.

||و همچنــان مشــکل اساســی ایــن اســت کــه 

ــر  ــر ه ــنواره فج ــر جش ــای برت ــی طرح ه حت
ــروه  ــد. کارگ ــوه نمی رس ــد انب ــه تولی ــال ب س
مــد و لبــاس، بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور، 
ــرده  ــرار ک ــا برق ــا تولیدکننده ه ــی ب ــه تعامل چ

ــت؟ اس
ــار  ــه آث ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــای اصل ــی از دغدغه ه یک
ــد و وارد جامعــه شــود.  ــدا کن ــردی پی ــه کارب ــده، جنب برگزی
ــه  ــا ن ــال انجــام اســت ام ــن کار، در ح ــال حاضــر  ای در ح
ــامان  ــرو س ــال س ــا در ح ــتماتیک؛ م ــورت سیس ــه ص ب
ــار  ــا ببینیــم چــه تعــداد آث ــه ایــن مســاله هســتیم ت دادن ب
ــن  ــه همی ــت. گرچ ــیده اس ــوه رس ــد انب ــه تولی ــده ب برگزی
کــه تولیدکننــدگان بیاینــد و طرح هــا را ببیننــد و از آن 
الگــو بگیرنــد هــم خــوب اســت. اصــال کارکــرد نمایشــگاه، 
فــروش نیســت. هــدف از برگــزاری نمایشــگاه مــد و لباس، 
ــراح و مخاطــب  ــده، ط ــع تولیدکنن ــه ضل ــان س ــاط می ارتب

ــت. اس

||گرچــه ایــن هــدف هــم چنــدان محقق نشــد. 
خلوتــی نمایشــگاه نشــان دهنده ایــن بــود کــه 
تولیدکننــدگان، آن گونــه کــه بایــد و شــاید بــه 

جشــنواره مراجعــه و از آن اســتقبال نکردنــد.
ــر  ــاس، ۱۱۵0 نف ــد و لب ــروه م ــی کارگ ــال تلگرام در کان
عضــو هســتند کــه تعــداد زیــادی از ایــن افــراد تولیدکننــده 
هســتند. ایــن تولیدکننــدگان در جریــان اخبــار و اطالعات و 

ــد. ــرار می گرفتن ــف ق ــای مختل طرح ه
 

|| امســال بخــش فــروش را از نمایشــگاه جــدا 
کردنــد تــا جشــنواره مــد و لبــاس بــه فضایــی 
ــدگان  ــان طراحــان و تولیدکنن ــرای تعامــل می ب
ــان  ــد 10 روز، زم ــر نمی کنی ــود. فک ــل ش تبدی
زیــادی بــرای یــک نمایشــگاه تخصصــی 

ــت؟ اس
ــرای یــک نمایشــگاه تخصصــی  ــه. ایــن مــدت زمــان ب بل
طوالنــی و خســته کننــده اســت و مــا ســال آینــده بــه ایــن 

ــم. ــه بیشــتری می کنی مســاله توج

ــد  ــا ببینی ــد ت ــی کرده ای ــب شناس ــا مخاط ||آی
ــر  ــر ه ــای برت ــوان طرح ه ــه عن ــه ب ــاری ک آث
ــا  ــوند ت ــی می ش ــاب و معرف ــنواره انتخ جش
ــان  ــلیقه مخاطب ــند و س ــا پس ــدازه ب ــه ان چ

ــت؟ ــراه اس هم
یکــی از معضالتــی کــه تولیدکننــدگان در بــدو ورود مــا بــه 
ــار،  ــه آث ــود ک ــن ب ــد ای ــاره می کردن ــه آن اش ــروه، ب کارگ
ــدودی  ــان مح ــداد مخاطب ــه تع ــت ک ــری اس ــدر هن آن ق
ــدک  ــد در طــرح خــود، ان ــا طراحــان موافقــت کردن دارد ام
تغییــری ایجــاد کننــد و ســلیقه مخاطــب را بیشــتر و بهتــر 
در نظــر بگیرنــد. امــروز بــه طــور حتــم می توانیــم بگوییــم 
نمایشــگاه های مــد و لبــاس فجــر، روی طــرز فکــر و 
نگــرش دســت اندرکاران تاثیــر گذاشــته و آنــان بــه ســلیقه 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــد. م ــر می کنن ــند او فک ــب و پس مخاط
بســیاری را می شناســم کــه از نمایشــگاه الگــو گرفتــه  و آن 

ــد. ــی کرده ان ــده را اجرای ــرح و ای ط

ــت  ــی اس ــوارد مهم ــی از م ــازی، یک || برندس
ــه آن پرداختــه  کــه بایــد در حــوزه مدولبــاس ب
شــود. کارگــروه مــد و لبــاس چــه اقداماتــی در 

ــت؟ ــام داده اس ــه  انج ــن زمین ای
ــه  ــت ک ــه نیس ــت؛ این گون ــد اس ــک فرآین ــازی، ی برندس
صبــح اراده کنیــم برنــدی ســاخته شــود و ایــن اتفــاق 
ــرار  ــر ق ــار یکدیگ ــی کن ــای مختلف ــد نهاده ــد. بای بیفت
ــی  ــه تنهای ــاس، ب ــد و لب ــروه م ــه کارگ ــد چراک بگیرن
تــوان اجــرای ایــن کار را نــدارد. مــا امســال در 
جشــنواره فیلــم فجــر شــرکت کردیــم و توانســتیم 
ــراه  ــود هم ــا خ ــران را ب ــدان و بازیگ ــدادی از هنرمن تع
اســتفاده  ایرانــی  و طرح هــای  مدهــا  از  تــا  کنیــم 
ــاط  ــای مرتب ــه نهاده ــا از هم ــر م ــوی دیگ ــد. از س کنن
ــا حــوزه مــد و لبــاس وزارت صنعــت، معــدن، تجــارت،  ب
ــا  ــم ت ــوت کرده ای ــاد و... دع ــه، وزارت ارش ــوه قضایی ق
مشــکالت را بشــنوند. بــرای مثــال صــدا و ســیما بــه مــا 
قــول مســاعدت داده تــا در تبلیغــات، کاالهــا و برندهــای 
ــا اداره  ــاورد ی ــاب بی ــه حس ــی ب ــی را کاالی فرهنگ ایران
ــع  ــت از وض ــا صیان ــده ت ــر آن ش ــاد، ب ــات ارش کل تبلیغ
موجــود و جلوگیــری از ورود برندهــای غیرایرانــی را 

ــرد. ــده بگی برعه

ــنواره  ــه جش ــر ب ــاس فج ــد و لب ــنواره م ||جش
ــانی از  ــر نش ــا کمت ــده و م ــل ش ــو تبدی مانت
ــم.  ــی می بینی ــاس مجلس ــه و لب ــاس مردان لب
ــه چــه چیــز برمی گــردد؟ علــت ایــن مســاله ب

مــا در طراحــی لبــاس بــرای مــردان و حتــی در طــرح مبانی 
نظــری لبــاس مردانــه هــم ضعــف جــدی داریــم. مــا هنــوز 
نمی توانیــم لبــاس اســپرت را از کــژوال و رســمی را از 
ــه  ــاس مردان ــا در لب ــای م ــم. طرح ه ــدا کنی ــیک ج کالس
و کودکانــه خالقــه نیســت. از ایــن رو جشــنواره ها و 
نمایشــگاه هامان بــه نمایشــگاه پوشــاک اجتمــاع بانــوان یــا 

ــود. ــل می ش ــو تبدی ــان مانت هم

قبادی در گفتگو با مهر؛

خالقیتی در طراحی لباس مردانه نیست
زهره نیلی

ُمــد و لبــاس
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ــاس گفــت: ورود برندهــای خارجــی،  ــد و لب ــر کارگــروه م دبی
ــد اقتصــاد و مناقــع ملــی  ــژه در روزگار پســاتحریم، نبای ــه وی ب
را تهدیــد کنــد آن هــم در شــرایطی کــه ورود بســیاری از ایــن 

برندهــا غیرقانونــی اســت. 
ــرورت  ــه ض ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــادی، در گقتگ ــد قب حمی
ــاس اشــاره و  ــه مــد و لب ــه اقتصــاد مقاومتــی در زمین توجــه ب
بیــان کــرد: اقتصــاد مقاومتــی، یــک اقــدام تاکتیکــی نیســت 
بلکــه ایجــاد یــک نــگاه و نگــرش اصولــی اســت کــه توجــه 
ــرد.  ــن می  ب ــر را از بی ــورهای دیگ ــه کش ــتگی ب ــه آن، وابس ب
بـه گفته دبیـر کارگروه مد و لباس کشـور، صنعت مد و پوشـاک 
رکن غیرقابل انکار در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشـور اسـت و 
در مـدت کوتـاه عمر خود، بـا ایجـاد راه  های قانونـی همه جانبه 

توانسـته تأثیرگذاری خود را به اثبات برسـاند. 
گرچــه کــم نیســتند افــرادی کــه بــا وجــود داشــتن تخصــص 
و ســرمایه و مجــال کار، مــدام بــر طبــل توخالــی ورشکســتگی 
صنعــت نســاجی می کوبنــد و بــرای آن کــه در ایــن وانفســای 
ــه دوش  ــئولیتی را ب ــار مس ــچ ب ــکاری، هی ــتگی و بی ورشکس
نکشــند، همــه تقصیرهــا را بــه گــردن عواملــی مثــل قاچــاق، 
عــدم حمایــت دولــت، رقابــت نابرابــر بــا انــواع برندهــای تقلبی 
و غیرتقلبــی خارجــی، گرانــی مــواد اولیــه و بــه تبــع آن قیمــت 
بــاالی محصــول و... مــی اندازنــد. قبــادی، حمایت هــای 
ــاالن  ــیاری از فع ــرای بس ــت ب ــرط فعالی ــش ش ــی را پی دولت
حــوزه مــد و لبــاس دانســت و افــزود: انــگار اســتفاده از امکانات 
ــت در  ــرط فعالی ــش ش ــی پی ــای دولت ــا و حمایت ه و بودجه ه

ایــن عرصــه اســت. 
از طــراح و اســتاد دانشــگاه و تولیــد کننــده تــا مــزون دار صاحب 
ــای  ــود حمایت ه ــی از کمب ــده، همگ ــناخته ش ــد ش ــام و برن ن
ــه  ــن ب ــکای متخصصی ــطح ات ــا س ــاکی اند. گوی ــی ش دولت
ــان  ــئوالن از تولیدات ش ــتیبانی مس ــت و پش ــی دول ــع مال مناب
بــا بــاال رفتــن تحصیــالت و تخصــص بیشــتر مــی شــود. دبیر 
کارگــروه مــد و لبــاس، اســتفاده از کمتریــن امکانــات را پیــش 
شــرط اقتصــاد مقاومتــی دانســت و افــزود: بهــره وری در تولیــد 
بــا اســتفاده از کمتریــن امکانــات و وابســتگی ها، شــرط اولیــه 
ــه  ــتگی ها ب ــن وابس ــه ای ــال چ ــت. ح ــی اس ــاد مقاومت اقتص

دولــت باشــد و چــه حمایت هــای خارجــی کــه کوچــک تریــن 
ــای  ــام برنده ــتفاده از ن ــاک اس ــازار پوش ــی آن در ب ــود عین نم

خارجــی روی اجنــاس باکیفیــت ایرانــی اســت. 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــادی ب قب
درخصــوص اهمیــت مــد و لبــاس درحــوزه اقتصــاد مقاومتــی 
ــد  ــد را تأیی ــوری م ــی و مح ــی اصول ــا نگاه ــان ب ــزود: ایش اف
ــر آن  ــودن ب ــی  ب ــوان داخل ــه عن ــی ب ــدی اساس ــرده و قی ک
نهاده انــد کــه هــم اکنــون در قالــب کالمــی دیگــر بــا عنــوان 
ــی  ــبختانه مدت ــت. خوش ــده اس ــور ش ــی متبل ــاد مقاومت اقتص
ــی  ــه ظرفیت  هــای داخل ــاور ب ــگاه عمیــق و ب ــا ن اســت کــه ب
ــان،  ــدان، طراح ــگاهیان، هنرمن ــتادان، دانش ــه اس ــکاء ب و ات
ــاس و  ــد و لب ــوزه م ــت اندرکاران ح ــایر دس ــدگان و س تولیدکنن
ــف کشــور، شــرایط توســعه اقتصــاد  اعتمــاد مســئوالن مختل
مقاومتــی در مــد و لبــاس فراهــم شــده و نشــانه  هایش را 

ــد.  ــه دی ــی در جامع ــه راحت ــوان ب می ت
دبیــر کارگــروه مــد و لبــاس دربــاره چگونگــی فعالیــت 
ــیدن  ــرانجام رس ــه س ــد از ب ــران، بع ــی در ای ــای خارج برنده
مذاکــرات هســته ای و برداشــته شــدن تحریم هــا گفــت: تاکیــد 
مــا برایــن اســت کــه ورود برندهــای خارجــی، منافــع ملــی را 
ــک  ــب ی ــوالت و نص ــری محص ــد. ورود یک س ــد نکن تهدی
ــن  ــا نیســت. ضم ــع کشــور م ــه نف ــی، ب ــد خارج ــوی برن تابل
این کــه بســیاری از ایــن برندهــا بــرای ورود بــه کشــور، 
ــد و فعالیــت بســیاری از ایــن  مراحــل قانونــی را طــی نکرده ان

ــت. ــی اس ــا غیرقانون برنده

دبیر کارگروه مدولباس در گفتگو با مهر:

فعالیت بسیاری از برندهای خارجی در ایران غیرقانونی است

اولیــن مجمــع عمومــی اعضــاء انجمــن 
ــور  ــا حض ــور ب ــاس کش ــد و لب ــات م مؤسس
مدیــران مســئول مؤسســات فرهنگــی هنری 

ــد.  ــزار ش ــوزه برگ ــن ح ــال در ای فع
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــران 
ــد و  ــری م ــی هن ــئول مؤسســات فرهنگ مس
ــه دالیــل  لبــاس برگــزار شــد دبیــر جلســه ب
ــور  ــن مذک ــکیل انجم ــای تش ــرورت ه و ض
ــت  ــاء پرداخ ــف اعض ــرح وظای ــالم ش و اع
بیــان  بــه  ار اعضــاء  و ســپس هریــک 
ــد.  ــن رابطــه پرداختن دیدگاه هــای خــود در ای
ــن  ــن انجم ــداف تشــکیل ای ــن اه از مهم تری
ــت  ــده اس ــر گردی ــنامه آن ذک ــه در اساس ک
مــی تــوان حمایــت از دغدغه  هــای فرهنگــی 
و حرفــه  ای حــوزه مــد و لبــاس، کمــک 
ــتر  ــذاری بیش ــازی و تاثیرگ ــان س بــه جری
ــن  ــه ای ــط ب ــای مرتب ــات در فعالیت ه موسس
ــاوری، طراحــی،  ــش، فن حــوزه در بخــش دان
ــازی،  ــروش و عرضــه و تجــاری س ــد، ف تولی
جهانــی ســازی، بسترســازی برای شــکوفایی 
ــاالن  ــت فع ــن خالقی ــتعدادها و برانگیخت اس
حــوزه مــد و لبــاس ایرانــی اســالمی در 
بخش هــای مختلــف، افزایــش تــوان دانشــی 
و کمــک بــه مشــارکت و رقابت دانشــجویان، 

فارغ التحصیــالن و عالقه  منــدان در حــوزه 
مــد و لبــاس ایرانــی اســالمی، تعمیــق دانــش 
و بینــش هنــری و اجتماعــی جامعــه در حــوزه 
ــای  ــم پیونده ــت و تحکی ــاس، تقوی ــد و لب م
ــت  ــه دول ــا بدن ــر و ب ــا یکدیگ ــات ب مؤسس
و حاکمیــت بــه منظــور هم افزایــی تــوان 

ــرد.  ــام ب ــا را ن ــی آنه ــری و اجرای هن
ــت  ــات فعالی ــن موضوع ــن مهم تری همچنی
ــع- ــت و جم ــامل دریاف ــات ش ــن مؤسس ای
ــاره  ــق درب ــی و تحقی ــات، بررس آوری اطالع

مشــکالت، شــناخت نیازهــا و اولویت  هــا 
نیازهــای  تأمیــن  بــرای  برنامه  ریــزی  و 
فرهنگــی، آموزشــی؛ توســعه و گســترش 
و  حوزه  هــا  بــا  تعامــل  اعضــا،  فعالیــت 
ــاط  ــراری ارتب ــی، برق ــی و دین ــز فرهنگ مراک
بــا دانشــگاه  ها، برندهــا و مجموعه  هــای 
فعــال در داخــل و خــارج از کشــور بــه منظــور 
ــت  ــه فعالی ــترش حیط ــط و گس ــق رواب تعمی
ــی،  ــن  الملل ــی و بی ــطوح مل ــات در س مؤسس
حمایــت و هدایــت فعالیت  هــای نوآورانــه 

و اثربخــش حــوزه مــد و لبــاس ایرانــی 
ــنواره- ــابقات، جش ــزاری مس ــالمی، برگ اس
 هــا، نمایشــگاه  ها، کارگاه  هــا و دوره  هــای 
آموزشــی و ســمینارهای علمی و کاربــردی در 
حــوزه مــد و لبــاس و صنایــع وابســته، تدویــن 
اســتراتژی  های بازرگانــی و فــروش و تجاری-

ســازی دســتاوردهای مؤسســات مــد و لباس، 
قبــول مســئولیت و همــکاری بــا وزارتخانــه-

 هــا، ســازمان  ها و نهادهــای رســمی در انجــام 
ــه  وظایــف و تکالیفــی کــه ایــن دســتگاه  ها ب
ــورت  ــه مش ــد و ارائ ــول می  کنن ــن مح انجم
بــه آن هــا، همــکاری در جهــت تأســیس، 
ــترک،  ــای مش ــترش تعاونی  ه ــت و گس تقوی
قرض الحســنه  و  ســرمایه  گذاری  صنــدوق 
ــا  ــن ب ــت انجم ــوع فعالی ــا موض ــط ب مرتب
ــی و  ــش دولت ــک بخ ــا و کم ــرمایه اعض س

ــت.  ــی اس غیردولت
در پایـان این جلسـه رأی گیری بـرای انتخاب 
اعضـای هیئـت مدیـره از بیـن ۴۱ عضـو آن 
برگزار شـد و مهـدی محمودی، النـاز حدیدی، 
مهدی معصومی سـندانی، سـمیه علی بخشی 
و هالـه قـره گزلـو بـه عنـوان اعضـای هیئت 
مدیـره انجمـن موسسـات مـد و لباس کشـور 

انتخاب شـدند. 

انجمن مؤسسات فرهنگی هنری مد و لباس کشور تاسیس شد

ُمــد و لبــاس
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زینـب نـوروزی، مشـهورترین سـوزن دوز بلـوچ در بیسـت و 
امـا  بـود.  کـرده  نمایشـگاه صنایع دسـتی شـرکت  ششـمین 
برخالف سـایر هنرمندانی که از سیسـتان و باوچسـتان آمده و با 
خـود، شـال ها و لباس هایـی آورده بودند که نقش هـای متفاوتی 
بر آن، سـوزن دوزی شـده بود او چنـد نمونه گردنبند، گوشـواره، 
کیـف پول، کیـف آرایـش، و اینـه را با خود بـه نمایشـگاه آورده 

بـود تـا بـه عالقه منـدان ارائـه کند.
نــوروزی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر و در پاســخ بــه این کــه 
ــه  ــف ب ــواع کی ــورآالت و ان ــر ســوزن دوزی را روی زی چــرا هن
ــگ  ــه روز و هماهن ــد ب ــتی بای ــت: صنایع دس ــرا درآورده گف اج
ــوی  ــد مانت ــه نمی توانن ــد. هم ــروز باش ــه ام ــاز جامع ــا نی ب
ســوزن دوزی بخرنــد یــا از طرح هــای متفــاوت اســتفاده کننــد 
ــر ســوزن دوزی را از طریــق زیورآالتــی کــه  ــوان هن امــا می ت
ــر از  ــه مراتبــب ارزان ت هــم طریــف و امــروزی هســتند هــم ب

ــرد.  ــی ک ــان معرف ــه مخاطب ــوچ ب ــای بل لباس ه
بـه گفتـه این سـوزن دوز بلـوچ، یکـی از مشـکالت اساسـی در 
زمینـه این هنر، گـران بودن مـواد اولیه و تهیه آن اسـت. چراکه 
هـم پارچـه گـران اسـت و هـم نـخ. روزگاری سـوزن دوزها بـه 

زاهـدان می رفتنـد و از اداره میـراث فرهنگـی زاهـدان، پارچـه 
می گرفتنـد؛ حـاال همـه آن پارچه هـا در انبار تلنبار شـده و خاک 
می خورد اما کسـی نیسـت تـا آنهـا را در اختیار زنان سیسـتان و 
بلوچسـتان بگـذارد تا هم بـرای آنهـا کارآفرینی کند هـم از فقر 
و نداری شـان بکاهـد. از سـوی دیگـر، رنگ های طبیعـی، جای 

خـود را بـه رنگ هـای شـیمیایی داده اند. 
ــوروزی، افغــان دوزی را یکــی از مشــکالت جــدی ذر  زینــب ن
ارتبــاط بــا هنــر ســوزن دوزی بلــوچ دانســت و افــزود: واقعیــت 
ایــن اســت کــه مشــکل مــا ورود ســوزن دوزی های ماشــینی از 
افغانســتان و پاکســتان نیســت. چــون همــه زنــان نمی تواننــد، 
لباســی بدوزنــد کــه در آن از نقش هــای اصیــل اســتفاده شــده 
و دســت دوز اســت. بی شــک، کســانی کــه تــوان مالــی چنــدان 
ــد و هیچ کــدام از  ــد بــه ســمت کارهــای ماشــینی می رون ندارن
ــن کارهــا، رقیــب ســوزن دوزی های دســتی نیســتند آنچــه  ای
مــا را آزار می دهــد وجــود کارهــای دســت دوز زنــان افغــان بــا 
کیفیــت و قیمــت پاییــن و ظاهــر فریبنــده اســت. نمونه هــای 
ــع  ــگاه ملینای ــم در نمایش ــان ه ــوزن دوزی افغ ــیاری از س بس

ــورد. ــه چشــم می خ ــتی ب دس

ســحر موســوی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا 
ــای  ــتایلینگ« جنبه ه ــه »اس ــه این ک ــاره ب اش
مختلــف دارد اشــاره و بیــان کــرد: ما اســتایلینگ 
ــه  ــم ک ــخصی داری ــی و ش ــی، مطبوعات تبلیغات
ــد و  ــود را دارن ــاص خ ــف خ ــدام تعری ــر ک ه
شــکل و کارکردشــان متفــاوت اســت. امــا 
اســتایلینگ شــخصی، آن چیــزی اســت کــه بــه 

ــم؟  ــه بخری ــد چ ــما می گوی ــن و ش م
چــه بپوشــیم و چــه رنــگ و طــرح و لباســی را بــا 
ــالح،  ــه اصط ــا ب ــگ ی ــر هماهن ــز دیگ ــه چی چ
ــه و در  ــت در ادام ــن استایلیس ــم. ای ــت« کنی »ِس
تعریــف حرفــه خــود گفــت: مــن یک استایلیســت 
ــه  ــن واژه را ترجم ــد ای ــم نمی خواه ــتم و دل هس
کنــم چــون ناگزیــرم بــه جــای یــک کلمــه از چند 
اســتفاده کنــم و بگویم استایلیســت کســی اســت 
کــه ســبک ها و برندهــای مختلــف را می شناســد 

ــه  ــردازی در زمین ــد و ایده پ ــد و تجــارت م ــا م و ب
مــد آشناســت. 

ــه  ــه ۶0، از چ ــد در ده ــد بدان ــال بای ــرای مث ب
ــا چــه ســبک و ســیاقی اســتفاده  ــی ب لباس های
می شــده و چــرا؟ یعنــی استایلیســت کســی 
اســت کــه تنهــا ســبک های تاریخــی پوشــش 
را نمی شناســد بلکــه می دانــد در هــر دوره 
ــدن  ــی باعــث به وجــود آم تاریخــی، چــه عوامل
ــوی در  ــت. موس ــده اس ــاس ش ــوع لب ــن ن ای
پاســخ بــه این کــه مــردم عــادی تــا چــه انــدازه 
ــک  ــرات ی ــود از نظ ــای خ ــاب لباس ه در انتخ
استایلیســت بهــره می برنــد گفــت: امــروز همــه 
مــا وقتــی بــه یــک مهمانــی دعــوت می شــویم 
ــت  ــن اس ــان ای ــن دغدغه هام ــی از مهم تری یک
ــرار کاری  ــک ق ــی ی ــا وقت ــیم ی ــه بپوش ــه چ ک
داریــم بــاز هــم دلمــان می خواهــد بدانیــم 

پوشــیدن چه لباســی بهتــر و مناســب تر اســت و 
همــه ایــن پرسش هاســت کــه وجود اســتایلینگ 
ــوز  ــه، هن ــن حرف ــه ای ــد. گرچ ــادار می کن را معن
ــد و  ــه شــمار می آی درشــمار کارهــای لوکــس ب
یشــتر ســتارگان ســینما و افــراد بســیار مشــهور 
ــاب و  ــت در انتخ ــک استایلیس ــری ی از همفک
ــاس  ــاف لب هماهنــگ کــردن بخش هــای مخت

ــد.  ــره می برن ــر به ــا یکدیگ ــود ب خ
ایـن استایلیسـت بـا اشـاره بـه این کـه در حـال 
بـه  اینترنتـی  فروشـگاه های  برخـی  حاضـر 
مشـتریان خـود در انتخـاب و هماهنـگ کـردن 
پوشـاک مشـاوره رایـگان می دهنـد گفـت: در 
حـال حاضـر یکـی از فروشـگاه های اینترنتـی، 
مشـتریان خـود را در انتخـاب لبـاس راهنمایـی 
می کنـد و بـدون دریافـت هیـچ هزینـه ای بـه 
آنهـا می گویـد چـه بپوشـند و چـه چیـز را بـا 
چـه چیـز دیگـر هماهنـگ کننـد. موسـوی در 
پاسـخ بـه این کـه لبـاس هر کـس نشـان دهنده 
شـخصیت و روحیات اوسـت و یک استایلیسـت 
چگونـه می تواند به خریـداران اینترنتی، مشـاوره 
بدهـد بیـان کرد: مـا مخاطبـان خود را براسـاس 
شـخصیت و حتی شغلشـان به چند دسته تقسیم 
کـرده  و بـرای هـر گـروه، لباس هایـی را در نظـر 

گرفته ایـم. 
ــی  ــود معرف ــتریان خ ــه مش ــا را ب ــن لباس ه ای
ــه  ــا برپای ــان م ــم و هــر گــروه از مخاطب می کنی
ســلیقه و روحیــه خــود، تصمیــم می گیرنــد 
کــه از چــه رنــگ و چــه جنــس و ترکیــب 
بنــدی بهــره ببرنــد. ایــن استایلیســت بــه نقــش 
هنرمنــدان در فرهنگســازی اشــاره و بیــان کــرد: 
ــال حاتمــی در جشــنواره کــن  ســال گذشــته لی
از لبــاس ســرمه دوزی شــده و مهتــاب کرامتــی 
ــوچ  ــم فجــر از ســوزن دوزی بل در جشــنواره فیل
ــن  ــتر ای ــق بیش ــب رون ــد و موج ــتفاده کردن اس
ــا  ــه مخاطــب شــدند. ی ــی آن ب ــر و معرف دو هن
ــنواره  ــا در جش ــه معتمدآری ــال فاطم ــرای مث ب

آســیا پاســیفیک از مانتویــی اســتفاده کــرد کــه 
ــور ایرانــی دوختــه و طراحــی  ــا الهــام از مینیات ب
شــده بــود. لباســی کــه تحســین همــه منتقــدان 

ــت.  ــی را برانگیخ خارج
امــروز،  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  موســوی 
ــدازه ای  ــا ان ــردم، ت ــرده و م ــر ک ــرایط تغیی ش
ــده اند.  ــنا ش ــیدن آش ــاس پوش ــگ لب ــا فرهن ب
ــدان  ــی هنرمن ــا دو ســه ســال پیــش، حت ــا ت ام
مــا در جشــنواره های مختلــف، لباس هایــی 
می پوشــیدند کــه نــه زیبــا بــود و نــه بــا 
ــم  ــوز ه ــت. هن ــبی داش ــی تناس ــگ ایران فرهن
جشــنواره های  در  کــه  بازیگرانــی  هســتند 
مختلــف، لباســی برتــن می کننــد کــه بــا ذائقــه 
ــن  ــرا ای ــدارد زی ــی ن ــی همخوان ــب ایران مخاط
حرکــت، همچنــان نوپاســت و خــود هنرمنــدان 
تــازه بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه می تواننــد 
ــا  ــد ام ــره ببرن ــت به ــک استایلیس ــرات ی از نظ
ــرای  ــاده کــه ب ــرای مــردم مــا جــا نیفت هنــوز ب
انتخــاب لباســی کــه پرچــم وجودشــان اســت و 
شــخصیت و روحیــه و جایــگاه اجتماعــی انهــا را 

ــد.  ــه کنن ــد هزین ــان می ده نش
او بـه ضـرورت وجـود و معرفـی مدهـای ایرانـی- 
اسـالمی اشـاره و بیان کرد: ما یک کشـور مسلمان 
هسـتیم و می توانیـم الگویـی بـرای کشـورهای 
مسـلمان دیگر در زمینه پوشـش اسـالمی باشیم و 

بـه ارائـه مدل هـای جـذاب بپردازیـم. 
ایجــاد فضــای رقابتــی میــان  موســوی، 
طراحــان را اتفــاق خوشــایندی برشــمرد و 
ــا  ــش، تولیدکننده ه ــال پی ــد س ــا چن ــت: ت گف
طــراح،  جــای  بــه  می دادنــد  ترجیــح 
باشــند و طرح هــا  داشــته  ژورتــال  یــک 
را کپی بــرداری کننــد امــا امــروز از وجــود 
طراحــان بهــره می برنــد و رقابــت میــان 
ــه  ــده و ب ــتر ش ــان بیش ــدگان و طراح تولیدکنن
طرح هــای ایرانــی اهمیــت داده می شــود و 

ــت. ــی نیس ــاق کم ــاله، اتف ــن مس ای

ایده تازه یک هنرمند صنایع دستی؛

سوزن دوزی بلوچ بر زیورآالت نشست

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

هنرمندان هم نمی دانند چه بپوشند

ُمــد و لبــاس

http://mehrnews.com


صفحه 12 | شماره 7 |  تیــر ماه 95  MEHR NEWSAGENCY

 صنایع دستی 

http://mehrnews.com


صفحه 13 |  شماره 7 |  تیــر ماه 95 MEHR NEWSAGENCY

صنایــع دســتی

زمینـه  در  فعـال  هنرمنـد  یـک  گفتـه  بـه 
بازارچه هـای  برگـزاری  فضـای  زیـورآالت، 
نـوروزی بایـد موجـب ارزش افـزوده صنایـع 
دسـتی شـود؛ از این رو فضایی را در کاخ موزه ها 
می تـوان بـه بازارچه هـای نـوروزی اختصاص 
داد. کامـران آراسـته در گفتگو بـا خبرنگار مهر 
و در ارتبـاط بـا برپایـی بازارچـه هـای فـروش 
صنایع دسـتی در ایـام نوروز گفـت: برپایی این 
رویداد در سـه اسـتان کشـور، حرکتی وسـیع و 

اسـت.  اثرگذار 
اگــر مکان یابــی بازارچه هــا، فکــر شــده 
ــی  ــر خوب ــد تاثی ــی توان ــد، م ــب باش و مناس
داشــته باشــد مثــال در تهــران اگــر در کاخ هــا، 
ــق  ــتی تعل ــع دس ــروش صنای ــه ف ــی ب فضای
ــه  ــت چراک ــایندی اس ــاق خوش ــرد، اتف بگی
درایــام نــوروز مســافران زیــادی بــرای بازدیــد 
بــه ایــن مکان هــا می آینــد. بــه گفتــه 
ایــن هنرمنــد فعــال در زمینــه زیــورآالت 
ــای  ــزاری بازارچه ه ــای برگ ــاز، فض دست س
ــوروزی بایــد موجــب ارزش افــزوده صنایــع  ن
دســتی شــود. بــرای نمونــه لزومــی نــدارد در 
کنــار بازارچــه صنایــع دســتی مــواد خوراکــی 
فروختــه شــود ایــن کار شــان صنایــع دســتی 
را پاییــن مــی آورد، البتــه خوشــبختانه معاونت 

صنایــع دســتی بــرای امســال تمهیــدات 
ــت.  ــیده اس ــی اندیش خاص

بازارچه هــای  داد:  ادامــه  آراســته 
صنایع دســتی در مجمــوع فرصــت خوبــی 
بــرای هنرمنــدان و فعــاالن اســت البتــه 
ــی  ــا ارزش واقع ــد ت ــاوت باش ــد متف فضــا بای
صنایع دســتی جلــوه کنــد و بــا آن ماننــد 
کاردســتی برخــورد نشــود. به نظــر بنــده نباید 

ــده  ــت آفری ــار دس ــی در کن ــوغات خوراک س
هــای صنعتگــران ارائــه شــود. تخصصــی  تــر 
ــا  ــگاه کــرد. وی ب ــع دســتی ن ــه صنای ــد ب بای
ــه  ــازی بازارچ ــان س ــرح یکس ــر ط ــاره ب اش
هــای  نــوروزی کــه معاونــت  صنایــع دســتی 
ــتری  ــز بیش ــا تمرک ــوروز ۹۵ آن را ب ــرای ن ب
ــان  ــرح یکس ــت: ط ــد گف ــی ده ــام م انج
ســازی طــرح خوبــی اســت ولــی مهــم اســت 

کــه در چــه محــل و منطقــه ای انجــام مــی 
ــود.  ش

ــه تخصــص  ــا چ ــراد ب ــه اف ــداوم کار و اینک ت
هایــی شــرکت مــی کننــد و همچنیــن فضای 
طراحــی غرفــه ها هــم باهمیــت زیــادی دارد. 
آراســته در زمینــه رونــق بیشــتر ایــن بازارچــه 
ــع  ــه صنای ــد ب ــرد: بای ــان ک ــر نش ــا خاط ه
ــع  ــرد صنای ــگاه ک ــر ن ــی ت ــتی تخصص دس
دســتی بایــد از خوراکــی و کاردســتی تفکیــک 
شــده باشــد و نمایشــگاه صنایــع دســتی 
کامــال تخصصــی باشــد مــکان برگــزاری هم 
ــت و  ــه رف ــی ک ــزایی دارد مکان ــه س ــر ب تاثی
آمــد داشــته باشــد خــوب و مفیــد اســت. البته 
بایــد بــه طراحــی فضــا و موقعیــت غرفــه هــا 
ــد  ــن هنرمن ــید. ای ــرد و اندیش ــت ک ــم دق ه
فعــال در زمینــه زیــورآالت دست ســاز در 
ــتی  ــع دس ــازار صنای ــت ب ــر مدیری ــان ب پای
ــع  ــی صنای ــازار داخل ــزود: ب ــرد و اف ــد ک تاکی
ــرد  ــت ک ــتی مدیری ــه درس ــد ب ــتی را بای دس
ــرد.  ــارزه ک ــاق مب ــای قاچ ــا ورود کااله و ب
ــت  ــوروزی فرص ــای ن ــگاه ه ــی نمایش برپای
ــا  ــازار اســت و ب ــرای تقویــت ایــن ب ــی ب خوب
مدیریــت درســت آن مــی توانــد اثــرات خوبی 

ــه جــای گذاشــت. ــن عرصــه ب ــر ای ب

یک هنرمند فعال در زمینه زیورآالت دست ساز:

بناهای تاریخی را به فضایی برای فروش صنایع دستی تبدیل کنیم

یــک هنرمنــد فعــال در زمینــه چــرم معتقد اســت: صنایع دســتی 
بــرای فــروش بیشــتر بایــد بــه روز شــوند همچنیــن الزم اســت 
در نمایشــگاه های صنایــع دســتی بازاریاب هایــی حضــور 
داشــته باشــند کــه راه هــای فــروش بیشــتر را بشناســند. نیمــا 
ــرورت  ــه ض ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــعید در گفتگ ــری س ذاک
کاربــردی شــدن صنایع دســتی اشــاره و بیــان کــرد: مخاطبــان 
ــه  ــه جنب ــندند ک ــتی را می پس ــش از صنایع دس ــروز، آن بخ ام
ــز  ــد ج ــاره ای ندارن ــدان چ ــد و هنرمن ــته باش ــردی داش کارب
ــی دارد و  ــه تزئین ــا جنب ــه تنه ــی ک ــد محصوالت ــه از تولی این ک

ــد.  ــز کنن ــد پرهی ــه کار نمی آی ــره ب ــی روزم در زندگ
ایــن هنرمنــد فعــال در زمینــه چــرم، بــه روز شــدن را یکــی دیگر 
ــان  ــزود: مخاطب ــت و اف ــتی دانس ــع دس ــای صنای از ضرورت ه
امــروز، طرح هــای جدیــد را می پســندند و هنرمنــدان بایــد 

ــه روز شــوند و ســلیقه و پســند مخاطــب خــود را بشناســند و  ب
براســاس آن رفتــار کننــد و گرنــه هــر روز از تعــداد مشتریانشــان 
ــند و  ــته باش ــی داش ــد خوب ــد درآم ــود و نمی توانن ــم می ش ک
ــع دســتی هســتند.  ــن ادعــا هــم نمایشــگاه های صنای ــواه ای گ
ــه ایــن معنــی کــه از چــرم و گلیــم و گبــه و ظــروف ســفالی  ب
و هــر آنچــه جنبــه کاربــردی داشــته باشــد، اســتقبال بیشــتر و 

ــد.  ــل می آی ــه عم ــری ب بهت
ذاکـری سـعید در پاسـخ به این کـه میـزان فروش صنایع دسـتی 
در نمایشـگاه نوروزی چگونه بوده اسـت، گفت: من در نمایشـگاه 
سـاری و یاسـوج شـرکت کـردم. خوشـبختانه خـود و دوسـتان 
شـرکت کننده در این دو نمایشـگاه از میزان فـروش راضی بودیم. 
امـا ضعفی کـه در نمایشـگاه نوروزی امسـال، به چشـم می خورد 
عـدم نظارت کارشناسـان و حضور آنها در نمایشـگاه بـود. به این 
معنی کـه هیچ نظارتـی بر ارائه محصـوالت غیرصنایع دسـتی و 
غیرایرانـی وجود نداشـت با این کـه معاونت صنایع دسـتی، وعده 
داده بـود که بـر نمایشـگاه های صنایع دسـتی نظـارت می کنند. 
او وجـود صنایع دسـتی چینـی را یکـی از مهم تریـن مشـکالت 
هنرمنـدان برشـمرد و افزود: صنایع دسـتی هر کدام از شـهرهای 
مـا نشـان دهنده شـرایط اقلیمـی، فرهنگـی و جغرافیایی ماسـت 
که بسـیاری گردشـگران داخلـی و خارجی را مجـذوب خود کرده 
و عالوه بـر ایـن بـه اشـتغال زایی و کسـب درآمـد در هـر منطقه 
کمـک می کنـد. امـا متاسـفانه چندسـالی اسـت کـه نه تنهـا در 
نمایشـگاه های صنایع دسـتی که در اصلی تریـن بازارهای صنایع 
دسـتی کشـور چـون میـدان نقـش جهـان نیـز اجنـاس خارجی 

به ویـژه چینـی بـا کیفیت بسـیار پاییـن به عنـوان صنایع دسـتی 
به فـروش می رسـد.

ــا اشــاره بــه این کــه برگــزاری نمایشــگاه های  ذاکــری ســعید ب
ــع دســتی  ــدان صنای ــرای حمایــت از هنرمن گوناگــون، راهــی ب
ــدگان، وضعیــت  ــان کــرد: در شــرایطی کــه تولیدکنن اســت، بی
خوبــی ندارنــد و محصوالتشــان ماه هــا در انبــار باقــی می مانــد 
و فروختــه نمی شــود، نمایشــگاه های فصلــی و موقــت و 
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــی ب ــی موضع ــد درمان ــوروزی می توان ن
ــان  ــار آن ــی را در اختی ــدود، فضای ــی مح ــرای مدت ــد و ب باش
ــد. امــا بایــد  ــه ارائــه محصــوالت خــود بپردازن ــا ب قــرار دهــد ت
ــه  ــال در زمین ــد فع ــن هنرمن ــید. ای ــدی اندیش ــی ج ــه درمان ب
ــذف  ــرای ح ــی ب ــتی را راه ــع دس ــگاه های صنای ــرم، نمایش چ
واســطه ها دانســت و افــزود: نمایشــگاه ها و بازارچه هــای 
ــه  ــه عرض ــدان ب ــا هنرمن ــوند ت ــب می ش ــتی موج ــع دس صنای
مســتفیم کارهــای خــود بپردازنــد و مســتقیم بــا مخاطــب خــود 
ــز  ــطه ها نی ــب، حضــور واس ــه این ترتی ــد. ب ــرار کنن ــاط برق ارتب
ــه حداقــل می رســد امــا آنچــه ضــروری  کمرنــگ می شــود و ب
بــه نظــر می رســد این کــه هنرمنــدان صنایــع دســتی، نیازمنــد 

ــی هســتند.  ــغ و بازاریاب تبلی
اگــر محصــوالت خــوب و باکیفیــت تولیــد شــود امــا بــه فروش 
نرســد، چــه فایــده ای دارد؟ بــه همین خاطــر الزم اســت در 
ــور  ــی حض ــتی، بازاریاب های ــع دس ــم صنای ــگاه های مه نمایش
داشــته باشــند تــا مخاطــب و نیــاز و ســلیقه او را بشناســند و بــه 

فــروش بیشــتر محصــوالت مــا کمــک کننــد.

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مخاطب شناسی از ضرورت های فراموش شده صنایع دستی است
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ــران  ــرم ای ــت: چ ــرم گف ــه چ ــال در زمین ــد فع ــک هنرمن ی
بــا بهتریــن نمونه هــای خارجــی برابــری می کنــد امــا 
ــد و  ــی را ندارن ــتفاده از کاالی ایران ــگ اس ــوز فرهن ــردم هن م
ــی  ــوالت خارج ــه محص ــا در قبض ــای م ــن بازاره اصلی تری

ــت.  اس
ــا  ــگار مهــر گفــت: ب ــا خبرن نیمــا ذاکــری ســعید در گفتگــو ب
اینکــه در بســیاری از مــوارد کیفیــت کاالهــای ایرانــی مشــابه 
نمونه هــای خارجــی اســت امــا بازهــم عــده ای از مــا ترجیــح 
مــی دهیــم صرفــا بــه دلیــل خارجــی بــودن، از ایــن کاالهــا به 
جــای اقــالم ایرانــی اســتفاده کنیــم. بــه گفتــه ایــن هنرمنــد 
ــدات  ــور از تولی ــردم کش ــت م ــرم، حمای ــه چ ــال در زمین فع
ــد  داخلــی یکــی از مهــم تریــن عواملــی اســت کــه مــی توان
ــرخ  ــی ن ــک و حت ــور کم ــاد کش ــت و اقتص ــه صنع ــه چرخ ب
بیــکاری را جابه جــا کنــد امــا بــا ایــن حــال، هنــوز هــم عــده 
ای از مــا ترجیــح مــی دهیــم  بــه جــای کاالی ایرانــی، خریدار 

محصــوالت خارجــی باشــیم. 
ذاکـری سـعید با اشـاره بـه این که چـرم ایـران، بسـیار مرغوب 
اسـت و کیـف و کفش های چـرم ایرانی بـا بهتریـن نمونه های 
خازجـی می تواننـد رقابـت کننـد گفـت: متاسـفانه بـازار کیف و 
کفش ایران، چندسـالی اسـت کـه در قبضه محصـوالت چینی 
بـا نـازل تریـن کیفیـت قـرار گرفتـه و خریـداران بـا توجـه بـه 

قیمـت پاییـن این محصـوالت تن بـه خریـد آن مـی دهند. 
ــر  ــش ارزان ت ــف و کف ــه کی ــا ک ــرد: آنه ــان ک ــه بی وی در ادام
ــه  ــی کــه ب ــد و آنهای ــد ســراغ کاالی چینــی می رون می خواهن
ــتند،  ــرم هس ــازار چ ــتری ب ــد و مش ــر می کنن ــت کار فک کیفی
ــرک و  ــای ت ــراغ چرم ه ــر س ــس مرغوب ت ــرای انتخــاب جن ب
ــی کــه در  ــد  و ایــن باعــث می شــود چــرم ایران ــا می رون ایتالی
بازارهــای جهانــی طرفــداران خــاص خــود را دارد؛ در بازارهــای 

داخلــی بــا بــی توجهــی روبــه رو مــی شــود. 

ذاکــری ســعید بــا اشــاره بــه این کــه تنهــا چــرم ایــران نیســت 
ــر  ــع دســتی ه ــت: صنای ــه شــده گف ــا بی مهــری مواج ــه ب ک
کــدام از شــهرهای مــا نشــان دهنده شــرایط اقلیمــی، فرهنگی 
و جغرافیایــی ماســت کــه بســیاری گردشــگران داخلــی 
ــه  ــن ب ــر ای ــالوه ب ــرده و ع ــود ک ــذوب خ ــی را مج و خارج
اشــتغال زایی و کســب درآمــد در هــر منطقــه کمــک می کنــد. 
امــا متاســفانه چندســالی اســت کــه در اصلی تریــن بازارهــای 
صنایــع دســتی کشــور در شــهرهای شــمالی کشــور، اصفهــان، 
اللجیــن همــدان اجنــاس خارجــی به ویــژه چینــی بــا کیفیــت 
بســیار پاییــن بــه عنــوان صنایــع دســتی بــه فــروش می رســد 

کــه عــالوه بــر نداشــتن ســود، چهــره ایــن بازارهــای ســنتی و 
ــد.  ــدوش می کن ــم مخ ــی را ه فرهنگ

ــد  ــا بای ــد اســت: م ــه چــرم معتق ــال در زمین ــد فع ــن هنرمن ای
ــه  ــغ و ب ــی را تبلی ــم و کاالی ایران ــازی بپردازی ــه فرهنگ س ب
ــرم  ــه چ ــد ک ــد بدانن ــان بای ــم. مخاطب ــی کنی ــتی معرف درس
ــی  ــای چین ــتر از جنس ه ــش بیش ــت و دوام ــی مرغوبی ایران
ــت و بــا بهتریــن نمونه هــای چــرم ایتالیایــی برابــری  اس
می کنــد. از طرفــی بایــد بداننــد بــا خریــد محصــول ایرانــی و 
صنایــع دســتی ایــران بــه درآمدزایــی بیشــتر و زندگــی بهتــر 

ــد.  ــک می کنن ــود کم ــان خ هموطن

یک هنرمند فعال در زمینه چرم:

اصلی ترین بازارهای صنایع دستی در قبضه محصوالت خارجی است

بازارچه های فـروش نوروزی صنایع دسـتی در 
نـوروز ۹۵ رکـورد تـازه ای بـه جای گذاشـت و 
از مـرز ۳۲ میلیـارد تومـان فروش عبـور کرد. 

معاونــت  روابــط  عمومــي  گــزارش  بــه 
صنایــع دســتی ســازمان میراث فرهنگــي، 
ــه  ــه ب ــا توج ــگری؛ ب ــتي و گردش صنایع دس
ــای  ــازی بازارچه ه ــرح یکســان س ــرای ط اج
ــطح  ــتی در س ــع دس ــروش صنای ــوروزی ف ن
کشــور و بــر اســاس آمارهــا و گــزارش هــای 
اعــالم شــده از ســوی اســتان ها بــه معاونــت 
صنایــع دســتی کشــور رقــم مجمــوع از مــرز 

ــرد.  ــور ک ــم عب ــان ه ــارد توم ۳۲ میلی
ــتی ۶۷۵  ــع دس ــروش صنای ــی ف ــار قطع آم
بازارچــه در ۳۱ اســتان کشــور، در ایــام نــوروز 
۱۳۹۵ بــه رقمــی بالــغ بــر ۳۲ میلیــارد و 
چهــل و ســه میلیــون تومــان رســیده اســت. 
ــوط  ــا مرب ــار صرف ــن آم ــود ای ــادآور می ش ی
ــوده و  ــوروزی ب ــای ن ــروش بازارچه ه ــه ف ب
آمــار فروشــگاه هــای صنایــع دســتی در نقاط 
ــت.  ــده اس ــاظ نش ــور در آن لح ــف کش مختل
صنایــع  فــروش  نــوروزی  بازارچه هــای 
دســتی همــه ســاله بــا اســتقبال خــوب 
گردشــگران و مســافران روبــرو می شــود، 

بــا  نیــز   ۹۵ نــوروز  در  راســتا  ایــن  در 
ــام  ــه و انج ــورت گرفت ــای ص برنامه ریزی ه
هماهنگــی هــای الزم در ایــام پیــش از 
نــوروز و بــا هماهنگــی و همــکاری مســئولین 
ــا رشــد  ــا ب ــن بازارچــه ه اســتانی، امســال ای
قابــل قبــول و چشــمگیری روبــرو بــوده 

اســت.
انــواع  ارائــه  بــه  بــا توجــه  همچنیــن، 
متنوعــی از صنایــع دســتی ماننــد نمــد، 
دســت بافته های ســنتی، جاجیــم، گلیــم، 
ســفال، ســرامیک، معــرق چــوب، مــس، 
قلمزنــی، پتــه دوزی، ترمــه دوزی و دیگــر 
ــای  ــه ه ــتی در بازارچ ــای صنایع دس نمونه ه
ــه ای در  ــل مالحظ ــد قاب ــاهد رش ــتانی ش اس
ــد  ــدود ۳۳ درص ــم.  ح ــروش بودی ــزان ف می
بــه رقــم ۳۲ میلیــارد و چهــل و ســه میلیــون 

ــت.  ــیده اس ــان رس توم
گفتنــی اســت کــه در نــوروز ۹۵ فــروش 
ــا از  ــتان ه ــی از اس ــتی در برخ ــع دس صنای
جملــه اســتان گیــالن، کرمانشــاه، خوزســتان، 
و  رضــوی  خراســان  شــمالی،  خراســان 
ــل  ــد قاب ــا رش ــزد و... ب ــی، ی ــان جنوب خراس

مالحظــه ای همــراه بــوده اســت.

فروش بازارهای نوروزی صنایع 
دستی از ۳۲میلیارد تومان گذشت
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مدیــرکل صــادرات صنایع دســتی کشــور گفــت: امســال، 
ــع دســتی در اســتان های  ــوروزی بازارچه هــای صنای فــروش ن
مختلــف، رقــم قابــل توجهــی بــوده و پیش بینــی مــا این اســت 
کــه بــه دو برابــر ســال ۹۴ برســد. پویــا محمودیــان در گفتگــو 
بــا خبرنــگار مهــر بــه افزایــش محســوس و چشــمگیر فــروش 
ــای  ــرد: گزارش ه ــان ک ــاره و بی ــوروزی اش ــای ن در بازارچه ه
رســیده از بازارچه هــای نــوروزی در اســتان های مختلــف 
ــی  ــروش، از رشــد بســیار باالی ــزان ف ــه می نشــان می دهــد ک
ــزان  ــتان ها می ــی اس ــه در برخ ــی ک ــا جای ــوده ت ــوردار ب برخ

ــوده اســت.  ــر ســال گذشــته ب فــروش، پنــج براب
مختلــف، گزارشــی از بازارچه هــای صنایــع دســتی بــرای 
مــا ارســال کرده انــد کــه ایــن گزارش هــا بایــد بررســی 
ــا  ــروش اعــالم شــود ام ــزان ف ــی از می ــار روشــن و دقیق و آم
ــر  ــرآورد مــا ایــن اســت کــه امســال، میــزان فــروش دو براب ب
ــان،  ــا محمودی ــه پوی ــت ک ــن در حالی اس ــد. ای ــال ۹۴ باش س

در  و  پیــش  ســال  یــک 
ــگار مهــر از  ــا خبرن گفتگــو ب
ــی  ــارد تومان ــروش ۲۴ میلی ف
ــع دســتی  بازارچه هــای صنای
ــود.  ــر داده ب ــوروز ۹۴ خب در ن
بــا ایــن وجــود می تــوان 
فــروش  کــه  زد  تخمیــن 

ــارد  ــا ۴8 میلی ــر ب ــال ۱۳۹۵، براب ــوروزی در س ــای ن بازارچه ه
ــت.  ــوده اس ــان ب توم

محمودیـان در پاسـخ بـه این کـه از نـرخ فـروش بازارچه هـا 
چـه سـهمی بـه ترشـک و لواشـک و آش دوغ اختصـاص دارد 
گفت: ایـن میزان فـروش تنها متعلـق به فروش صنایع دسـتی 
و بازارچه هایـی اسـت که از سـوی سـازمان میـراث فرهنگی و 
مدیریت های اسـتانی سـازمان برگزار شـده اسـت و هیچ ربطی 
بـه سـوغات و اقـالم دیگـر نـدارد. مدیـرکل صـادرات صنایـع 

دسـتی کشـور در ادامـه بیـان کـرد: سـوغات هـم بخشـی از 
کاالهـای قابـل عرضـه در اسـتان های مختلف اسـت امـا ما از 
معاونت هـای صنایع دسـتی در اسـتان های مختلف خواسـته ایم 

تـا سـوغات را از فراورده هـای دسـتی جـدا کننـد. 
ــون  ــر چ ــازمان های دیگ ــوروز، س ــا ن ــان ب ــن همزم همچنی
ــه  ــاری ک ــا آم ــد ام ــا می کنن ــه برپ ــم بازارچ ــهرداری ه ش
ــه  ــت ک ــی اس ــا از ان بازارچه های ــم تنه ــالم می کنی ــا اع م
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــت س ــه هم ب

ــت. ــده اس ــزار ش ــگری برگ گردش

ــا  ــه ب ــای تفاهم نام ــور از امض ــتی کش ــع دس ــاون صنای مع
یونیــدو خبــر داد و گفــت: از ایــن پــس تجربیــات ســازمان های 
جهانــی چــون یونیــدو در حــوزه اشــتغال و طراحــی محصول و 

ــل می شــود.  ــران منتق ــه ای ــردن آن ب تجــاری ک
ــر از امضــای  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــق در گفتگ ــن نامورمطل بهم
ــر  ــع دســتی خب ــت صنای ــدو« و معاون ــان »یونی تفاهم نامــه می
ــا نــام  داد و گفــت: ســازمان توســعه صنعتــی ســازمان ملــل ب
ــازمان  ــی س ــازمان های تخصص ــاری UNIDO از س اختص
ملــل متحــد اســت کــه در زمینــه اشــتغال فعالیــت می کنــد و 
هــدف اولیــه آن، ارتقــا و شــتاب بخشــیدن بــه توســعه صنعتی 
ــل  ــازمان در داخ ــن س ــعه اســت. ای ــال توس کشــورهای در ح
ایــران هــم بــا وزارت کار، تعــاون و امــور اجتماعــی همــکاری 
ــه ای  ــال ۹۴ تفاهم نام ــای س ــن روزه ــا در آخری ــد و م می کن
ــه  ــتی ب ــع دس ــاون صنای ــم. مع ــا گردی ــدو امض ــا یونی را ب
مفــاد تفاهم نامــه چهارگانــه بــا یونیــدو اشــاره و بیــان 
ــت  ــدو، معاون ــای یونی ــه امض ــر ب ــورد نظ ــه  م کرد:تفاهم نام
گردشــگری و معاونــت صنایــع دســتی و همچنیــن معاونت کار 
ــی  ــات ســازمان های جهان ــا جربی ــاون رســید ت وزارت کار و تع
چــون یونیــدو در حــوزه اشــتغال و همچنیــن طراحــی محصول 
ــون  ــعه چ ــال توس ــوری در ح ــه کش ــردن آن ب ــاری ک و تج
ــع  ــردن صنای ــردی ک ــق، کارب ــود. نامورمطل ــل ش ــران منتق ای
ــمرد و  ــدو برش ــم یونی ــداف مه ــی از اه ــی را یک ــتی ایران دس
گفــت: یکــی از مشــکالت مــا، به ویــژه در خــارج از کشــور ایــن 
اســت کــه صنایــع دســتی مــا بــا ســلیقه مــردم جهــان، به ویژه 
اروپایی هــا هماهنــگ نیســت. بــه همیــن خاطــر، بــازار هــدف 

ــم.  ــن کشــورها از دســت داده ای ــود را در ای خ
ــه یــک  ــه اتریــش ب ــر خــود ب ــال مــن در ســفر اخی ــرای مث ب
ــی  ــر آن ایران ــه مدی ــم ک ــرش رفت ــگاه ف ــگاه و نمایش فروش
ــم  ــه چش ــران در آن ب ــرش ای ــانی از ف ــر نش ــا کمت ــود ام ب
ــا،  ــود اروپایی ه ــد ب ــگاه معتق ــر فروش ــه مدی ــورد چراک می خ

ــد. چراکــه  ــرار نمی کنن ــی برق ــا فــرش ایران ــی ب ــاط چندان ارتب
ــر  ــه خاط ــی ب ــرش ایران ــت و ف ــک اس ــان کوچ آپارتمان هاش
شــلوغی و موتیف هــای بســیار بــا فضاهــای جدیــد هماهنگــی 
ــراه  ــه هم ــه این ک ــخ ب ــتی در پاس ــع دس ــاون صنای ــدارد. مع ن
شــدن بــا ســلیقه مخاطــب تــا پــه انــدازه رواســت و بــه اصالت 
هنــر ایرانــی آســیب نمی رســاند گفت:هنرمنــدان مــا از طریــق 
ــاش  ــرار مع ــی و ام ــتی زندگ ــع دس ــروش صنای ــد و ف تولی
ــدگان و  ــم از تولیدکنن ــر نمی توانی ــن خاط ــه همی ــد ب می کنن
صادرکننــدگان صنایــع دســتی انتظــار داشــته باشــیم، بیشــتر 
ــازار  ــه ب ــد چراک ــر کنن ــا فک ــظ اصالت ه ــه حف ــناخت  ب از ش
خــود را از دســت می دهندهمان گونــه کــه امــروز، ایــن اتفــاق 
افتــاده و فــرش مــا جــای خــود را بــه ویینــام و نپــال و حتــی 

ــت.  ــتان  داده اس ــتان و پاکس افغانس
ــت و  ــت دانس ــه دول ــا را وظیف ــظ اصالت ه ــق، حف نامورمطل

ــازار و ســلیقه مخاطــب  ــه ب ــد ب ــزود: بخــش خصوصــی بای اف
ــی  ــش دولت ــده بخ ــا برعه ــظ اصالت ه ــد؛ حف ــر کن ــود فک خ

ــت.  اس
ایــن برعهــده پژوهشــکده هنرهای ســنتی وابســته بــه معاونت 
ــالش  ــا ت ــن اصالت ه ــظ ای ــه در حف ــتی اســت ک ــع دس صنای
ــی  ــرای اجرای ــی ب ــه تضمین ــه چ ــه این ک ــخ ب ــد. او در پاس کن
شــدن مفــاد تفاهم نامــه بــا یونیــدو وجــود داردگفت:ایــن یــک 
تعهــد دو جانبــه اســت. نــه کســی یونیــدو را مجبــور بــه انجــام 
کاری کــرده و نــه مــا را. یونیــدو بــه بخشــی از وظایــف خــود 
جامــه عمــل پوشــانده مــا هــم بــر اســاس احســاس نیــاز خــود 
بــه دریافــت تجربیــات و دانــش جهانــی در زمینــه کارآفرینــی 
ــه  ــم؛ باشــد ک ــه را امضــا کرده ای ــن تفاهم نام ــی، ای و درآمدزای
ــم  ــوه صنایع دســتی فراه ــد انب ــی و تولی ــه تجــارت جهان زمین

شــود.  

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

رشد صد درصدی فروش نمایشگاه های  
صنایع دستی  در نوروز ۹۵

امضای تفاهم نامه با یونیدو؛

سازمان ملل، درآمدزایی از صنایع دستی آموزش می دهد
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صنایــع دســتی

مدیرکل حمایت از تولید معاونت
 صنایع دستی کشور:

شورای فنی معاونت 
صنایع دستی کشور 

تشکیل شد
ــکیل  ــتی از تش ــع دس ــت صنای ــد معاون ــت از تولی ــرکل حمای مدی
شــورای فنــی ایــن معاونــت بــا هــدف تســریع و تســهیل در 
ــن حــوزه و رفــع مشــکالت تخصصــی  تصمیم گیری هــای فنــی ای

ــر داد.  ــکیل خب ــان و تش ــور کارشناس ــا حض ــط ب مرتب
ــتی  ــع دس ــد صنای ــت از تولی ــرکل حمای ــو مدی ــدون میرزال فری
کشــور بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه بــه پرســش هــای 
ــع دســتی  ــدات صنای ــه در عرصــه تولی ــی ک ــوآوری های ــازه و ن ت
صــورت گرفتــه و بــه تناســب آن رشــته هــای جدیــد پدیــد مــی 
ــم در  ــی مه ــی ضرورت ــورای فن ــود ش ــتا وج ــن راس ــد. در همی آی
ــه طــور رســمی  ــوده کــه ب ــت ب ــن معاون ــت هــای ای ــد فعالی رون
ــس از تشــکیل  ــه داد: پ ــد. او ادام ــی کن ــاز م ــود را آغ ــت خ فعالی
شــورای فنــی دســتورالعمل مشــخصی بــرای فعالیــت آن تدویــن 
شــده کــه ایــن شــورا براســاس آن بــه بررســی مســائل و 

ــردازد.  ــی پ ــده م ــرح ش ــکالت مط مش
ــورا  ــن ش ــای ای ــور اعض ــاب و حض ــی انتخ ــه چگونگ وی در زمین
اضافــه کــرد: همــه افــراد حاضــر در ایــن شــورا از کارشناســان فنــی 
ــا ســابقه صنایــع دســتی هســتند، همچنیــن برحســب موضــوع  و ب
ــوتان  ــتادان و پیشکس ــز از اس ــات نی ــی جلس ــده در برخ ــرح ش مط
رشــته هــای مختلــف بــرای حضــور در شــورا و اســتفاده از نظــرات 
کارشناســی آنهــا دعــوت بــه عمــل مــی آیــد. رئیــس شــورای فنــی 
معاونــت صنایــع دســتی کشــور در رابطــه بــا گســتره عملکــرد ایــن 
ــی  ــا مســائل و امــور فن ــاط ب ــن شــورا در ارتب ــادآور شــد: ای شــورا ی
ماننــد مــواد اولیــه، شــیوه هــا و تکنیــک هــای تولیــد، بحث نــوآوری 
در رشــته هــا و نیــز تصویــب رشــته هــای جدیــد صنایــع دســتی بــه 

ــردازد.  فعالیــت مــی پ
امیدواریــم براســاس دســتورالعمل تدویــن شــده قدمــی موثــر در 
ــان  ــم. وی در پای ــران برداری ــتی ای ــع دس ــاء صنای ــتای ارتق راس
ــا تاکیــد برضــرورت فعالیــت جــدی و تاثیــر گــذاری  ســخنانش ب
ــم  ــری بتوانی ــل و همفک ــا تعام ــم ب ــت: امیدواری ــورا گف ــن ش ای
ظرفیــت مناســبی بــرای توســعه و ارتقــا کیفیــت تولیــدات صنایــع 
ــا  ــی را ب ــکالت احتمال ــائل و مش ــم و مس ــم آوری ــتی فراه دس

ــازیم. ــرف س ــی برط ــانه و فن ــی کارشناس نگاه

ــتی و  ــع دس ــت صنای ــکاری معاون ــه هم ــم نام تفاه
ــه  ــل ب ــکاری متقاب ــه هم ــازمان بهزیســتی در زمین س
ــور  ــا حض ــی ب ــه علم ــعه بنی ــت و توس ــور تقوی منظ
ــارکت های  ــام مش ــم مق ــتی و قائ ــع دس ــاون صنای مع

ــید.  ــا رس ــه امض ــتی ب ــی بهزیس مردم
بهمـن نامور مطلـق معـاون صنایـع دسـتی و هنرهای 
سـنتی سـازمان در این نشسـت ضمن خـوش آمدگویی 
بـه میهمانـان و معرفی بخش هـای مختلف سـازمان و 
ماموریت هـای آن گفـت: در کنار تمامـی ماموریت های 
سـازمان در بخش هـای مختلـف در معاونـت صنایـع 
دسـتی سـه اداره کل داریـم کـه در هـر واحـد یکـی از 
زمینـه هـای بازرگانـی و فـروش، توسـعه و ترویـج و 
آمـوزش و همچنیـن تولیـد وحمایـت از تولیـد را مـورد 
توجـه و پیگیـری داریـم. وی افـزود: با توجه بـر این امر 
که ترویج صنایع دسـتی در جامعه یکـی از اولویت های 
ماسـت در حـوزه ترویـج عـالوه بربحـث انـواع آموزش 
صنایع دسـتی همـواره سـعی داریـم بـا گفتمان سـازی، 
توسـعه خریـد و مصرف صنایع دسـتی به گسـترش آن 
کمک کنیم، سـعی داریم نسـلی نـو از صنایع دسـتی را 
بـه بـازار عرضـه کنیم تا نسـل جـوان امـروزی نیـز به 

خریـد و مصـرف صنایـع دسـتی روی بیاورند.
نامــور مطلــق یــادآور شــد: در حــوزه بازرگانــی 
خوشــبختانه رونــد خوبــی را در پیــش داریــم و بطــوری 
پیوســته بــا افزایــش میــزان فــروش مواجــه هســتیم به 
ــال  ــن دو س ــه در ای ــوروزی ک ــای ن ــژه در بازارچه ه وی
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــمگیری ب ــد چش ــر دارای رش اخی
ــه  ــا توج ــع دســتی ب ــت صنای ــواره در معاون ــتا هم راس
ــی آن ســعی در حــال رصــد کــردن  ــه ماموریــت ذات ب
بازارهــا بــه ویــژه بازارهــای جهانــی هســتیم تــا میــزان 

ــم.  ــش دهی ــع دســتی را افزای ــروش صنای ف
ــان  ــوزه گفتم ــه در ح ــب ک ــن مطل ــد برای ــا تاکی وی ب
ــگ  ــم ایجــاد رابطــه مناســب و فرهن ــر مه ســازی ام
ســازی مصــرف اســت گفــت: در ایــن حــوزه نیز ســعی 
ــع دســتی را ایجــاد  ــا فرهنــگ مصــرف صنای ــم ب داری
ــت  ــا هوی ــی ب ــس ایران ــه جن ــت ک ــن نی ــا ای ــم ب کنی
ــی در  ــن ایران ــه و طــرح هــای نوی ــواد اولی ــی و م ایران
اختیــار مــردم و مصــرف کننــدگان قــرار گیرد و بــه این 
شــکل صنایــع دســتی بــه خانــه هــای مــردم راه پیــدا 

کنــد.  وی اضافــه کــرد: متاســفانه در دولــت گذشــته در 
حــوزه هــای مختلــف صنایــع دســتی مشــکالتی وجود 
داشــت از جملــه تولیــد و فــروش؛ بــا اینکــه مــا از نظــر 
ــا هســتیم  تنــوع صنایــع دســتی نخســتین کشــور دنی
امــا در دولــت گذشــته بــه دلیــل ناکارآمــدی مدیریــت 
بســیاری از بازارهــای جهانــی و قدیمــی فــروش 
صنایــع دســتی را ازدســت دادیمکــه خوشــبختانه در دو 
ســال گذشــته تــالش کردیــم تــا ایــن خــالء کاهــش 

ــم.   ــد و بازارهــای فــروش خــود را بازپــس بگیری یاب
معـاون صنایـع دسـتی سـازمان بـا اشـاره بـر همکاری 
هـای سـابق سـازمان میـراث فرهنگـی بـا سـازمان 
بهزیسـتی گفـت: امیدواریـم کـه در راسـتای همکاری 
هـای مثبـت گذشـته همـکاری های مـا بیـش از پیش 
گسـترش یابد تا به این وسـیله در بتوانیم بـه هنرمندان 
و افـراد دارای ذوق و توانایـی هنـری بـه جهـت ایجـاد 
اشـتغال کمک کنیـم. در ادامـه این نشسـت عبدالرحیم 
شهسـواری قائم مقـام مشـارکت های مردمی سـازمان 
بهزیسـتی کشـور ضمـن ابـراز خرسـندی از انجـام این 
تفاهـم نامـه و معرفـی ضمنـی سـازمان بهزیسـتی و 
مایـه خوشـحالی  بسـیار  ماموریـت هـای آن گفـت: 
اسـت اگـر بتوانیم بـا تـالش بازارهـای جهانی بـه ویژه 
بازارهـای اروپایـی را برای فروش صنایع دسـتی کشـور 

و دسـت آفریـده هنرمنـدان بدسـت بیاوریم. 
وی بـا اشـاره بـر محتـوای ایـن تفاهـم نامـه گفـت: 
ورود  بـا  و  نامـه   تفاهـم  ایـن  انعقـاد  بـا  امیدواریـم 
معلولیـن توانمنـد  مـا در حوزه صنایـع دسـتی بتوانیم با 
اسـتعدادهایی کـه این افـراد دارنـد بتوان زمینه توسـعه 
صنایـع دسـتی را در کشـور بهبـود بخشـید و همچنین 
بـرای ایـن قشـر ایجـاد اشـتغال مثبـت صـورت گیرد. 
در پایـان ایـن نشسـت تفاهـم نامـه همـکاری معاونت 
صنایـع دسـتی سـازمان و سـازمان بهزیسـتی کشـور 
در راسـتای اسـتفاده از امکانـات تحقیقاتـی، آموزشـی، 
فرهنگـی به منظـور تقویت، رشـد و توسـعه بنیه علمی 
پژوهشـی و آموزشـی گروههـای هـدف تحـت حمایت 
سـازمان بهزیسـتی در حـوزه صنایـع دسـتی و هنرهای 
سـنتی توسـط بهمن نامور مطلق معاون صنایع دسـتی 
سـازمان و عبدالرحیـم شهسـواری قائم مقام مشـارکت 

هـای مردمـی سـازمان بهزیسـتی بـه امضا رسـید.

تفاهم نامه همکاری معاونت صنایع دستی و 
سازمان بهزیستی امضا شد
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صنایــع دســتی

ــت:  ــی گف ــراث فرهنگ ــازمان می ــتی س ــع دس ــاون صنای مع
ــهر و  ــک ش ــه ی ــود ک ــی ش ــث م ــی باع ــهر جهان ــت ش ثب
کشــور متحــول شــود و هویــت آن تغییرکنــد. بــا ثبــت جهانی 
ــت  ــا ثب ــه ه ــورمان را در حافظ ــر کش ــام هن ــم ن ــی توانی م

ــم.   کنی
بهمــن نامــور مطلــق معــاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی 
ســازمان در ســفرخود بــه اللجیــن همــدان پیــش از برگــزاری 
اجــالس آســیا و اقیانوســیه و انتخــاب شــهر مشــهد و اللجین 
بــه عنــوان شــهرهای برتــر صنایــع دســتی در جمع مســئولین 
ــکاری  ــتانی و هم ــئوالن اس ــی از مس ــن قدردان ــتان ضم اس
تمامــی همــکاران و دســت انــدرکاران در کمــک بــه انتخــاب 
ــا  ــی وب ــر جهان ــهرهای برت ــی از ش ــوان یک ــه عن ــن ب اللجی
اشــاره بــر اهمیــت شــهرهای جهانــی گفــت: زمــان معرفــی 
ــی  ــهر جهان ــوان ش ــه عن ــاب ب ــرای انتخ ــر ب ــهرهای برت ش
گزینــه هــای بســیاری مطــرح بــود ســرزمین مــا ســرزمینی 
ــی  ــه هــا و زیبای ــران جاذب ــرور و هنردوســت اســت ای ــر پ هن
ــد  ــن رون ــل اســت. در ای ــل تام ــه قاب ــیاری دارد ک ــای بس ه
بــا وجــود چشــمگیر بــودن اکثــر گزینــه هــا پــس از بررســی 
ــهد و  ــهر مش ــان دو ش ــای کارشناس ــری ه ــه گی ــا و نتیج ه

ــرای ایــن منظــور انتخــاب شــدند.  اللجیــن ب
ــع  ــی در صنای ــات خوب ــبختانه اتفاق ــرد: خوش ــد ک وی تاکی
دســتی در حــال رخ دادن اســت، کارگاه هــای صنایــع دســتی 
بســیاری کــه در حــال تعطیلی بودنــد در حــال حاضرپــا گرفته 
انــد، زمانــی مــا در برنامــه هــای جهانی حضــور نداشــتیم ولی 
بــا تــالش هایــی کــه صــورت گرفتــه بــه عبارتــی مــا اکنــون 
بــه عنــوان یکــی ازکشــورهای صاحــب ســبک صنایع دســتی 

در دنیــا مطــرح هســتیم. 
ــع  ــوزه صنای ــی در ح ــیار خوب ــوالت بس ــر تح ــال حاض در ح
دســتی و تولیــد و حتــی فــروش در حــال شــکل گیری اســت. 
ــر  ــال اخی ــن دو س ــه در ای ــی ک ــی از اقدامات ــزود: یک وی اف
صــورت گرفــت همیــن ثبــت شــهرهای جهانــی بــود ســال 
گذشــته دو شــهر را بــه عنــوان شــهرهای جهانــی داشــتیم و 
امســال نیــز خوشــبختانه دو شــهر مشــهد و اللجیــن  همدان 
را داریــم و حتمــا همــه مــی دانیــم کــه در ایــن فرصــت کــه 
مــا در مقابــل ســایر قدرتهــای دنیــا قــرار گرفتــه ایــم اکنــون 

بایــد در فرصــت و زمــان باقــی مانــده حداکثــر تــالش و اقدام 
ــن  ــی بیــش از ای ــه موفقیت های ــا ب ــم ت خــود را صــورت دهی
ــم.  ــع کنی ــا را مرتف ــد ممکــن کمبوده ــا ح ــم و ت دســت یابی
نامــور مطلــق بــا تاکیــد بــر فرصــت باقــی مانــده تــا انتخــاب 
ــر  ــهرهای برت ــوان ش ــه عن ــن ب ــهد و اللجی ــهرهای مش ش
گفــت: در ایــن فرصــت باقــی مانــده بایــد دســت بــه دســت 
هــم داده و تــالش کنیــم بــا همــکاری و همدلــی نواقــص و 

کمبودهــای باقــی مانــده را نیــز برطــرف کنیــم.
وی ادامــه داد: هــدف از ثبــت جهانــی ایجــاد نــام اســت، نــام 
یعنــی وجــود نــام یعنــی هویــت یعنــی در یادهــا باقــی ماندن 
مــا بایــد تــالش کنیــم کــه بــا ثبــت نــام هنــر و کشــورمان 
ــه رخ  ــود را ب ــت خ ــم و هوی ــی بمانی ــی باق ــه جهان در حافظ
بکشــیم. نــام تنهــا یــک اســم نیســت؛ نــام باعــث مــی شــود 
کــه آن شــهر و کشــور متحــول شــود بــه نوعــی هویــت آن 
شــهر تغییــر مــی کنــد، اگــر مــی بینیــم کــه دیگــر کشــورها 
پیگــر کســب نــام هســتند بــه ایــن معنــا ســت. وی در رابطــه 

ــهرهای  ــاب ش ــت: انتخ ــی گف ــهرهای جهان ــاب ش ــا انتخ ب
جهانــی در قالــب اجــالس آســیا و اقیانوســیه ایــن اســت کــه 
اللجیــن و مشــهد بــه عنــوان نماینــدگان آســیا در ایــن رونــد 
ــرار  ــر ق ــاره دیگ ــدگان ۵ ق ــل نماین ــد و در مقاب ــرکت دارن ش
مــی گیــرد کــه اگــر موفــق بــه کســب عنــوان شــوند بــرای 
ــق  ــت و اگرموف ــار و ارزش اس ــث افتخ ــورمان باع ــا و کش م
ــه شــاید  ــاد وارد اســت ک ــز انتق ــا نی ــه م ــه نوعــی ب نشــود ب
ــاز  ــه امتی ــم ک ــاب می کردی ــری را انتخ ــهرهای بهت ــد ش بای

ــد.  بیشــتری را کســب کنن
وی افـزود: با توجه بـه اینکه اللجین و مشـهد شـرایط اولیه 
بـرای انتخاب شـدن را دارند، جالب اسـت بدانیـم که چیزی 
در حـدود 8 درصد صـادرات صنایع دسـتی ایـران از اللجین 
انجـام می شـود و ایـن خـود رقـم قابـل توجهـی اسـت. باید 
گفت اگـر در کشـور ۵0 نقطه ماننـد اللجین پیـدا می کردیم 
دیگـر مشـکل صـادرات وجـود نداشـت، کشـور مـا در زمره 
یکـی از صـادر کننـدگان بـزرگ اسـت. همچنیـن کـه مـا 
درتولیـد مشـکلی نداریـم و رونـد مناسـبی را پیـش رو داریم 
امـا صـادرات مـا انطـور کـه باید مناسـب نیسـت کـه باید با 
توجـه به رویکـرد جدیدی کـه در میان مسـئولین نسـبت به 
صنایـع دسـتی به وجـود آمـده و نیـز فرمایـش مقـام معظم 
رهبـری در حـوزه تحقـق اقتصـاد مقاومتـی تـالش شـود 
صنایـع دسـتی بـه عنـوان تبلـور اقتصـاد مقاومتـی به رشـد 

و شـکوفایی در خـور رسـیده و تقویت شـود. 
معـاون صنایـع دسـتی در پایـان در زمینه بهتر شـدن موقعیت 
آثـار در شـهرهای نمونـه و برتـر گفـت: بایـد دقـت شـود که 
کیفیـت و کمیـت آثـار در کل شـهر افزایـش یابـد و همچنین 
در کنـار آن بایـد نمونـه های جدید، طـرح های نویـن و به روز 
در آثـار ایجاد شـود و به نوعی مولـف بودن در حـوزه طراحی و 

تولیـد حـرف اول را مـی زند. 
بایـد طـرح و نقش آثار بـه گونه ای باشـد که سـلیقه جهانی را 
بـه خـود جلب کنـد به این شـکل اسـت که بـازار جهانـی پیدا 
کـرده و آثارمان در کشـورهای اروپایی و مطـرح هم به فروش 
مـی رسـد. بـه نوعـی در تولیـد و طراحـی صنایـع دسـتی باید 

بتـوان ذائقـه جهانی را تامیـن کرد.

معاون صنایع دستی:

هنرایران با ثبت شهرهای جهانی برتر ماندگار می شود
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یـک هنرمنـد سـفالگر می گویـد: دلـم می خواسـت پسـرهایم، 
کوزه گـری می دانسـتند و بـا هنـر پـدران خـود آشـنا بودنـد اما 
گاهـی در مـاه، فقـط دو گلـدان می فروشـم و چگونـه بـا ایـن 

درآمـد می تـوان چـرخ زندگـی را گردانـد؟ 
اینجا زوراه اسـت. شـهری کویـری در ۱۵ کیلومتری اردسـتان. 
حسـن مدرس از این شـهر برخاسـته و محمد محیط طباطبایی، 
پژوهشـگر ادبـی در زواره به دنیا آمده اسـت. در گوشـه ای از این 
شـهر، کارگاه و فروشـگاه کوچکی اسـت که در آن با خاک رس 
و خـاک چینـی، سـفالینه های رنگارنگی بـرای من و تو سـاخته 
می شـود. باقر فخـاری، مدیریت ایـن کارگاه کوچـک را برعهده 
دارد و کوزه گـری، شـغل پـدران او بـوده و باقر، میراث دار پیشـه 

پدران خود اسـت. 
فخـاری، ۱۵ شـاگرد پسـر و ۱۵ هنرجوی دختـر دارد. امـا تعداد 
جوانانـی کـه در اردسـتان و زواره زندگـی می کننـد و دلشـان 
می خواهـد، سـفالگری بیاموزنـد کم اسـت. خـود او ایـن هنر را 

از اجـداد خـود آموخته اسـت. 
بـه عبارتـی هنر سـفالگری که فخـاری، کوزه گـری اش می داند 
در خانـواده او جنبه وراثتی داشـته و نسـل به نسـل منتقل شـده 
اسـت. او بازنشسـته آمـوزش و پرورش اسـت و از روی عشـق، 
سـفالگری می کنـد وگرنه سـفالگری، درآمـد چندانی نـدارد که 
بخواهـد به آن تکیـه و مخارج زندگـی اش را از طریق کوزه گری 
تامیـن کند. فرزنـدان فخاری، هنـر آبـا و اجـدادی کوزه گری را 
فرانگرفته انـد. آنها به گفته پـدر درس خوانده و لیسـانس و فوق 

لیسـانس گرفته و بـه کارهـای اداری روی آورده اند. 

ــه  ــه ادام ــود را این گون ــای خ ــفالگر، گفته ه ــد س ــن هنرمن ای
می دهــد: می دانــی در زواره، همــه مــردم بایــد دو شــغل 
داشــته باشــند تــا راحت تــر زندگــی کننــد. بــه ایــن خاطــر کــه 
درآمدهــا پاییــن اســت و اگــر دو شــغل ثابــت نداشــته باشــی، 
ــا  چــرخ زندگــی ات نمی گــردد. او ادامــه می دهــد: خــود مــن ب
درآمــد حاصــل از تولیــد و فــروش ســفال، نمی توانــم مخــارج 
ــدر  ــن چق ــه م ــروش ماهان ــر ف ــم. مگ ــن کن ــی ام را تامی زندگ

اســت؟ نهایــت بــه یــک میلیــون تومــان در مــاه برســد. چــه 
ــا ایــن مبلــغ  کســی می توانــد هزینه هــای بــاالی زندگــی را ب

تامیــن کنــد!؟
ــد  ــتی نیازمن ــع دس ــد: صنای ــفالگر می گوی ــد س ــن هنرمن ای
معرفــی و تبلیــغ اســت. مــا بیشــتر اللجیــن و میبــد را 
ــن اســت کــه ســفال های خــوب  ــان ای می شناســیم و تصورم
ــا در  ــود، ام ــد می ش ــهر تولی ــن دو ش ــا در ای ــوب تنه و مرغ
ــه  ــاال ب ــه ح ــری ک ــون، کوزه گ ــش تاکن ــال ها پی زواره از س
ــام داده، رواج داشــته اســت. فخــاری هــم  ــر ن ســفالگری تغیی
بــه تولیــد ظرف هــای ســفالی می پــردازد و هــم ظــروف 
ــرامیک  ــود و س ــاخته می ش ــفال از گل رس س ــرامیک. س س
از خــاک چینــی؛ گل رس در ایــران یافــت می شــود و 
خــاک چینــی را از خــارج می آورنــد؛ بــه همیــن خاطــر، 
ــفالگر،  ــد س ــن هنرمن ــت. ای ــفال اس ــر از س ــرامیک گران ت س
ــدارد. بیشــتر مــردم زواره و  ــه گردشــگران ن ــی ب اعتقــاد چندان
اردســتان، خریــدار کارهــای او هســتند امــا اغلــب مــردم زوراه، 
ــوروز و  ــد و تعطیــالت ن در اصفهــان و تهــران زندگــی می کنن
ــوزه و  ــد و کاســه و ک ــه زواره می آین محــرم و نیمــه شــعبان ب
ــد  ــوان روی درآم ــر نمی ت ــه همین خاط ــد؛ ب ــی می خرن گلدان

ــرد.  ــاب ک ــری حس ــل از کار هن حاص
پسـرهایم،  می خواسـت  دلـم  می گویـد:  دیگـر  بـار  فخـاری 
کوزه گـری می دانسـتند و بـا هنـر پـدران خـود آشـنا بودنـد اما 
مـن، گاهـی در ماه، فقـط دو گلـدان می فروشـم چگونه بـا این 

درآمـد می تـوان چـرخ زندگـی را گردانـد!؟

 دیدار با یک هنرمند سفالگر؛

چرخ زندگی با فروش تنها دو گلدان سفالی در ماه نمی چرخد!

روی بنــد رختــی آویــزان شــده اند و بــا بــاد بــه 
هرســو می رونــد. روســری ها را می گویــم؛ 
روســری هایی بــزرگ و رنگارنــگ. اینجــا 
اســکو اســت. شــهری در جنــوب غربــی تبریز 
و بــر دامنــه کــوه ســهند. مــردم ایــن شــهر بــا 
ــه آن چــاپ  ــک آشــنا هســتند و ب ــاپ باتی چ
ــر  ــه ۲00 نف ــک ب ــد. نزدی ــه ای می گوین کالق
ــق  ــه از طری ــد ک ــی می کنن ــکو زندگ در اس
چــاپ نقش هــای مختلــف بــر پارچــه، روزگار 
ــردش  ــه گ ــی را ب ــرخ زندگ ــد و چ می گذرانن

درمی آورنــد. 
ــا  ــکو ب ــهر اس ــی در ش ــا کارگاه کوچک اینج
ــه  ــی ک ــت. کارگران ــزد اس ــر روزم ۲0 کارگ
ــد.  ــت نمی گیرن ــوق ثاب ــد و حق ــه ندارن بیم
ــب  ــا ش ــود و ت ــاز می ش ــح زود آغ کار از صب
ــه در  ــتمزدی ک ــا دس ــد ام ــدا می کن ــه پی ادام
ــه  ــران ک ــب کارگ ــدازه کار، نصی ــن ان ازای ای
ــود،  ــتادند می ش ــود اس ــه خ ــدام در حرف هرک

ــت.  ــان اس ــزار توم ــط  ه ۴0 فق
هنرمنــدان فعــال در ایــن کارگاه را نــه 
ــه  ــع دســتی بیمــه کــرده و ن ــت صنای معاون
کارفرمــا. حقــوق ثابــت ندارنــد و اگــر یــک 
روز یــا یــک هفتــه نتواننــد بــه کارگاه 
بیاینــد و کار کننــد، درمانــده می شــوند 
هزینه هــای  بایــد  چگونــه  نمی داننــد  و 

ــدام  ــد!؟ هــر ک ــن کنن زندگــی خــود را تامی
ــته و  ــاق نشس ــه ای از ات ــدان، گوش از هنرمن
ــه  ــی ک ــز کوتاه ــر می ــفیدی را ب ــه  س پارچ
کرده انــد.  پهــن  اســت،  روبه رویشــان 
چــاپ باتیــک یــا کالقــه ای، گونــه ای چــاپ 
ــد،  ــران، هن ــه در ای ــت ک ــه اس روی پارچ
اندونــزی، تایلنــد و ســریالنکا رواج دارد.

گرچــه در ســال های اخیــر، هنــد گــوی 
ــوده اســت. ســبقت را از کشــورهای دیگــر رب
هنرمنــدان فعــال در رشــته چــاپ کالقــه ای، 
بــرای کار خــود بیشــتر از پارچه هــای ابریشــم 
می برنــد.  بهــره  طبیعــی  رنگ هــای  و 
ــا آب  ــد ب ــتند. بع ــفید هس ــا، اول س پارچه ه

جــوش شســته و خشــک می شــوند. بعــد 
ــه  ــری ک ــا مه ــده و ب ــیده ش ــگ پوش ــا رن ب
نقش هــای مختلــف بــر آن حــک شــده، 
منقــوش می شــوند. بعــد از ایــن مرحلــه، 
پارچه هــای رنگــی را کــه بــه طرح هــا و 
شــکل های مختلــف درآمده انــد بــا نفــت 
ــت  ــان تثبی ــگ و طرحش ــا رن ــویند ت می ش
ــی  ــری های نقاش ــم روس ــر کار ه ــود. آخ ش
ــد  ــد رخــت می آویزن ــر بن شــده و شســته را ب
تــا بــا بــاد بــه هــر ســو برونــد و آمــاده ســفر 
ــا هــر نقطــه دیگــر از ایــران  ــه عشــق آباد ی ب

ــوند.  ــان ش و جه
تولیــد  اســکو  در  کــه  روســری هایی 

ــق  ــه عش ــتند و ب ــی هس ــود، صادرات می ش
آبــاد مــی رود. میــزان تولیــد در ایــن کارگاه ها 
بــه تقاضای مــردم  عشــق آبــاد بســتگی دارد. 
ــه ماهــی ۲ هــزار می رســد  گاه ایــن تقاضــا ب
و بعضــی وقت هــا بــه ۵00 روســری. بــه 
عبارتــی میــزان تولید روســری در ایــن کارگاه 
ــن  ــا تعیی ــق آبادی ه ــفارش عش ــدار س را مق

می کنــد.
ــن کارگاه کار  ــکو در ای ــردم اس ــر از م ۲0 نف
ــاکنان  ــر از س ــا ۲00 نف ــا ۱۵0 ت ــد ام می کنن
شــهر اســکو بــا چــاپ کالقه ای آشــنا هســتند 
ــدازه  ــد. ان ــت می کنن ــه فعالی ــن زمین و در ای
ــت  ــزرگ اس ــیار ب ــکو بس ــری های اس روس
و بــه ۱۷0 تــا ۲00 ســانتی متر می رســد. 
ــود.  ــد نمی ش ــک تولی ــری کوچ ــا روس اینج
ــارس  ــتان و ف ــک در لرس ــری های کوچ روس

ــد مــی شــوند. تولی
بــرای تولیــد هــر روســری، یــک هفتــه زمــان 
ــا  ــن ۴۵ ت ــری ها بی ــت روس ــت. قیم الزم اس
۱۷0 هــزار تومــان اســت. امــا ســهم اندکــی، 
ــح  ــه از صب ــود ک ــی می ش ــب هنرمندان نصی
تــا شــب، پشــت میــز چوبــی و کوچــک خــود 
ــه  ــره کارگاه تکی ــوار تی ــه دی ــینند و ب می نش
می زننــد تــا در پایــان هــر روز، مبلــغ ناچیــزی 

دستگیرشــان شــود. 

زهره نیلیاز اسکو تا عشق آباد با روسری های چاپ باتیک

صنایــع دســتی
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صنایــع دســتی پــس از جنــگ جهانــی دوم بــا محتــوای هنری 
و فرهنگــی مــورد توجــه کشــورهای پیشــرفته قــرار گرفــت و 
ــالدی،  ــال ۱۹۶۴ می ــرداد، س ــا ۲0 خ ــان ب ــن، همزم ۱0 ژوئ
ــی،  ــئوالن اجرای ــرکت مس ــا ش ــی ب ــره جهان ــتین کنگ نخس
اســتادان دانشــگاه، هنرمنــدان و صنعتگــران بیش از ۴0 کشــور 
جهــان در نیویــورک برگــزار شــد کــه در قطعنامــه پایانــی ایــن 
کنگــره، تاســیس شــورای جهانــی صنایــع دســتی بــه عنــوان 

نهــاد وابســته بــه یونســکو بــه تصویــب رســید. 
بـا تأسـیس سـازمان ملـل متحـد، محافظـت از میراث هـای 
فرهنگـی بشـری بـر عهـده یونسـکو یـا سـازمان تربیتـی ـ 
علمی و فرهنگی ملل متحد گذاشـته شـده اسـت. سـال ۱۹۶۴ 
میـالدی بـود که شـورای جهانی صنایـع دسـتی، در قالب یکی 
از ارگان هـای وابسـته بـه یونسـکو، مـورد توجـه قـرار گرفـت. 
ایران نیز از سـال ۱۳۴۷ شمسـی توسـط سـازمان صنایع دستی 

ایـران بـه عضویـت شـورای جهانـی صنایـع دسـتی درآمد. 
ــا  ــا تنه ــران ام ــتی در ای ــع دس ــی صنای گرامیداشــت روز جهان
بــه برگــزاری یــک نمایشــگاه محــدود شــده اســت. یــک بــار 
ــی  ــتی، یعن ــع دس ــی صنای ــا روز جهان ــان ب ــال و همزم در س
۲0 خردادمــاه نمایشــگاهی برگــزار می شــود و هنرمنــدان 
ــرکت  ــاوت در آن ش ــتان های متف ــف از اس ــته های مختل رش
ــد. امســال، زمــان و مــکان نمایشــگاه صنایــع دســتی  می کنن
ــا ۲۵ خــرداد  ــر کــرد و نمایشــگاهی کــه هرســال از ۲0 ت تغیی
ــم  ــد از پنج ــزار می ش ــران برگ ــی ته ــگاه بین الملل و در نمایش
تــا دهــم مــاه جــاری و در مصــالی امــام خمینــی تهــران برپــا 
شــد و ۵۷0 غرفــه از ۳۱ اســتان کشــو در آن شــرکت کردنــد و 

بــه ارائــه آثــار خــود پرداختنــد. 
ــگاه  ــاوت نمایش ــا تف ــان، تنه ــکان و زم ــی در م ــا جابه جای ام
ــا  ــه غرفه ه ــود. امســال هم ــته نب ــا ســال های گذش امســال ب
پولــی شــده و هنرمنــدان ۱۵۲ هــزار تومــان در ازای اجــاره هــر 
متــر غرفــه پرداخــت کــرده  بودنــد. غرفه هایــی کــه ۶، ۹ و ۱۲ 
متــری بــود. امــا پرســش اینجاســت کــه آیــا حمایــت ســازمان 
ــتی  ــر از آن صنایع دس ــدان و فرات ــی از هنرمن ــراث فرهنگ می

ــه یــک نمایشــگاه خالصــه می شــود!؟  تنهــا ب
ــراث  ــازمان می ــتی س ــع دس ــاور صنای ــی، مش حجــت مرادخان
ــرداد  ــت ۲0 خ ــرار اس ــرد: ق ــالم ک ــان اع ــی آن زم فرهنگ
همزمــان بــا روز جهانــی صنایــع دســتی در اســتان اصفهــان، 
فارس، سیســتان و بلوچســتان و بســیاری از اســتان های کشــور 
ــن نمایشــگاه ها  نمایشــگاه های ترویجــی برگــزار می شــود. ای
رایــگان اســت. همچنیــن قــرار اســت از هنرمنــدان برتــر هــر 
ــرای مثــال، قــردا از ۴00 هنرمنــد  اســتان نیــز تقدیــر شــود. ب
ــگاه و  ــزاری نمایش ــود. برگ ــر می ش ــان تقدی ــر در اصفه برت
تقدیــر از هنرمنــدان صنایــع دســتی گرچه خــوب و الزم اســت 
امــا کافــی نیســت و متولیــان ایــن حــوزه بایــد، چــاره دیگــری 

ــان دردهــای هنرهــای ســنتی بیندیشــند. ــرای درم ب

عــدم شــناخت موجــب منســوخ شــدن بســیاری 
ــت  ــده اس ــته ها ش از رش

ــع دســتی،  نســرین جودکــی، مردم شــناس و پژوهشــگر صنای
شــناخت و معرفــی ایــن گونــه هنرهــا را ضرورتــی انکارناپذیــر 
ــر  ــتی ه ــع دس ــه صنای ــی ک ــا زمان ــد: ت ــد و می گوی می دان
ــند  ــردم آن را نشناس ــود و م ــی نش ــتی معرف ــه درس ــه ب منطق

ــر  ــه تغیی ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــد نمی ت و ارزش آن را ندانن
ــاال  ــتی ب ــع دس ــروش صنای ــد و ف ــود بیای ــه وج ــی ب چندان
ــی،  ــت مل ــرای ثب ــی ب ــده بهــون باف ــه پرون رود. مســئول تهی
شناســایی را نخســتین گام بــرای ثبــت و نگهــداری از صنایــع 
ــد  ــدا بای ــت: ابت ــد اس ــد و معتق ــترش آن می دان ــتی و گس دس
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــه 

ــردازد.  ــتی بپ ــع دس ــف صنای ــته های مختل ــایی رش شناس
چراکــه ایــن عــدم شــناخت موجــب منســوخ شــدن بســیاری 
ــادان  ــفالگری در آب ــال س ــرای مث ــت. ب ــده اس ــته ها ش از رش
در حــال از بیــن رفتــن اســت و تعــداد کمــی از افــراد و حتــی 
ــادان،  ــه در آب ــد ک ــتی می دانن ــع دس ــه صنای ــدان ب عالقه من
ــی،  ــه جودک ــه گفت ــته اســت. ب ــفالگری رواج داش ــه ای س گون
ــر از  ــی دیگ ــتی، یک ــع دس ــی صنای ــای دائم ــود بازارچه ه وج

ــود.  ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ضرورت های
خــوب اســت جــای ثابتــی در هــر شــهر وجــود داشــته باشــد 
ــاط دور  ــه از نق ــگرانی ک ــی گردش ــا حت ــهر ی ــردم آن ش ــا م ت
ــا  ــد و ســوغات آن شــهر ی ــه آنجــا برون ــد ب ــک می آین و نزدی
شــهرهای دیگــر را خریــداری کننــد. ایــن پژوهشــگر صنایــع 
دســتی بــه ضــرورت وجــود کارگاه هــای صنایــع دســتی اشــاره 
ــع  ــوزش صنای ــرای آم ــی ب ــد کارگاه های ــد: بای ــان می کن و بی
دســتی وجــود داشــته باشــد تــا اســتادکاران در آن حضــور یابند 

ــد. ــوزش دهن ــد آم ــان عالقه من ــا و جوان ــه نوجوان ه و ب

ــدان  ــگاه دردی را از هنرمن ــک نمایش ــزاری ی برگ
نمی کنــد  دوا 

ــر و ســخنگوی انجمــن دوســتداران  ــی گهســتونی، دبی مجتب
میــراث فرهنگــی اســتان خوزســتان »تاریانــا« نیــز برگــزاری 
ــان  ــت متولی ــن حمای ــع دســتی را کوچک تری نمایشــگاه صنای
ــک  ــزاری ی ــد: برگ ــد و می گوی ــداد می کن ــوزه، قلم ــن ح ای
ــدان  ــی، دردی را از هنرمن ــه صــورت پول نمایشــگاه، آن هــم ب
ــه  ــت. ب ــه حقــوق ثاب ــد و ن ــه بیمــه دارن ــد وقتــی ن دوا نمی کن
گفتــه ایــن فعــال حــوزه میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی، 
ــدان  ــار هنرمن ــات الزم  را در اختی ــت امکان ــت دول ــوب اس خ
بگــذارد یــا تســهیالتی را در ایــن زمینــه برایشــان قراهــم کنــد 
چراکــه هســتند هنرمندانــی کــه حتــی پــول الزم بــرای تهیــه 

ــای  ــود بازارچه ه ــم وج ــتونی ه ــد. گهس ــه را ندارن ــواد اولی م
ــد  ــه رش ــک ب ــای کم ــی از راهکاره ــی را یک ــت و دائم موق
و توســعه صنایــع دســتی می دانــد و می گویــد: مــا بایــد 
ــع  ــدان صنای ــه هنرمن ــم و ب ــدازی کنی ــی را راه ان بازارچه های
ــر  ــا کمرنگ ت ــور دالل ه ــا حض ــم ت ــاص دهی ــتی اختص دس
شــود و هنرمنــدان بتواننــد بــا مخاطبــان خــود، ارتباط مســتقیم 
برقــرار کننــد امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه هنرمند فروشــنده 
ــار  ــه عرضــه آث ــم ب ــد و ه ــه تولی ــم ب ــد ه نیســت و نمی توان
ــه  ــانی ب ــه کس ــت ک ــه الزم اس ــد در نتیج ــر کن ــود فک خ
بازاریابــی و شــناخت ســلیقه مخاطــب بپردازنــد و حاصــل ایــن 

ــد.  ــدان بگذارن ــار هنرمن ــش را در اختی پژوه
ــی و  ــر صنعت ــی اکب ــی چــون عل ــی هنرمندان ــه راســتی وقت ب
ابوالحســن صدیقــی در فقــر می میرنــد و کســانی چــون نشــان 
ــوزه  ــان و م ــی خ ــوزه گنجعل ــمه های م ــه مجس ــک ک تانی
عبــرت را ســاخته بــا نــداری دســت و پنجــه نــرم می کننــد، روز 
جهانــی صنایــع دســتی چــه معنــا و مفهومــی پیــدا می کنــد؟ 
آن هــم در شــرایطی کــه برجســته ترین هنرمنــدان کــه نشــان 
ــه حقــوق ثابــت.  ــد و ن ــه بیمــه دارن ــد ن ملــی دریافــت کرده ان
ــد و  ــود بپردازن ــار خ ــه آث ــه ارائ ــا ب ــه نمایشــگاهی هســت ت ن
ــس از خــود  ــه نســل پ ــد را ب ــا آنچــه می دانن ــه کارگاهــی ت ن
ــان  ــان و جوان ــد نوجوان ــد درص ــال چن ــد. اص ــوزش دهن آم
ــدر  ــتند؟ چق ــنتی هس ــای س ــری هنره ــه فراگی ــد ب عالقه من

ــند؟  ــر را می شناس ــن هن ــف ای ــته های مختل رش
ــر  ــا پس ــری ب ــی: »معرکه گی ــد زاکان ــت عبی ــوب گف ــه خ چ
ــر  ــی و عم ــچ کاری نمی کن ــو هی ــه ت ــرد ک ــرا می ک خــود ماج
در بطالــت بــه ســر می بــری. چنــد بــا تــو بگویــم کــه معلــق 
زدن بیامــوز، ســگ ز چنبــر جهانیــدن و رســن بــازی تعلــم کن 
ــنوی،  ــن نمی ش ــر از م ــوردار شــوی. اگ ــود برخ ــر خ ــا از عم ت
ــگ  ــرده ری ــم م ــا آن عل ــدازم ت ــه ان ــو را در مدرس ــدا ت ــه خ ب
ایشــان بیامــوزی و دانشــمند شــوی و تــا زنــده باشــی در مذلت 
ــل  ــا حاص ــچ ج ــو از هی ــک ج ــی و ی ــار بمان ــت و ادرب و فالک

ــی کــرد.«  نتوان
ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــی ب ــتی فرصت ــع دس ــی صنای روزجهان
ســواالت و ابهامــات اســت. ای کاش ایــن فرصــت را غنیمــت 

ــمریم. بش

به بهانه روز جهانی صنایع دستی؛

حمایت از صنایع دستی تنها به برگزاری نمایشگاه خالصه نمی شود
زهره نیلی

صنایــع دســتی
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فــروش  از  کشــور  صنایع دســتی  معــاون 
هزارمیلیــارد تومانــی ســوغات زیارتی در مشــهد 
خبــر داد و افــزود: از ایــن میــزان تنهــا کمتــر از 
۵ درصــد بــه ایــران تعلــق دارد و باقــی در اختیار 

ــت.  ــی اس ــوالت خارج محص
بهمــن نامورمطلــق در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر 
ــر،  ــورهای دیگ ــه زوار کش ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ســاالنه معــادل هــزار میلیــارد تومــان، ســوغات 
زیارتــی خریــداری و از ایــران بــه همــراه 
ــران و  ــان ســهم ای ــن می ــد، گفــت: در ای می برن
صنایــع دســتی ایرانــی کمتــر از ۵ درصــد اســت 
ــک روزه  ــز ی ــم همــه چی ــا  اینکــه فکــر کنی ام
ــد غیرممکــن اســت. خوشــبختانه  ــر می کن تغیی
مــا توانســتیم نســبت به گذشــته چنــد انــگاره را 
تغییــر دهیــم. بــه گفتــه معــاون صنایــع دســتی 
کشــور، امــروز شــرایط  تغییــر کــرده و شــرایط، 

ــر شــده اســت.  بهت
بــرای مثــال، روزهــای اول کــه دربــاره ســوغات 
ــت  ــورمان صحب ــتی کش ــع دس ــی صنای زیارت
می کردیــم هیچکــس بــاور نمی کــرد کــه 
ــه  ــی ب ــورهای خارج ــای کش ــم ج ــا بتوانی م
ــم. در  ــن را بگیری ــل چی خصــوص کشــوری مث
حــال حاضــر ایــن انــگاره شکســته شــده و بــه 
ــن  ــم ای ــاس می کنی ــه احس ــیدیم ک ــی رس جای
ــد  ــا نداشــتن تولی کار شــدنی اســت. مشــکل م
ــتن  ــا نداش ــکل م ــه مش ــت بلک ــب نیس مناس

ــت.  ــب اس ــع مناس توزی
ــه  ــی در زمین ــار ایران ــت آث ــق، کیفی نامورمطل
ســوغات زیارتــی را بهتــر از نمونه هــای خارجــی 
ــران  ــاری کــه از سراســر ای ــزود: آث دانســت و اف
ــه  ــرد ک ــت ک ــه ثاب ــه هم ــا جمــع شــد ب یک ج
از آثــار ایرانــی از نظــر کیفیــت و قیمــت نســبت 
بــه آثــار خارجــی مناسب تراســت و  در قــدم اول 
نشــان داد کــه ایــن موضــوع شــدنی اســت. در 
ــر  ــه فک ــی ب ــوغات زیارت ــن نمایشــگاه س دومی
اینکــه چگونــه ایــن کار را انجــام دهیــم،  بودیــم. 
معــاون صنایع دســتی کشــور، شــکل گیری 
ــی  ــوغات زیارت ــه س ــی در زمین ــای ایران برنده
ــن  ــوش در ای ــای خ ــر از رویداده ــی دیگ را یک
ــال  ــی در ح ــزود: برندهای ــت و اف ــه دانس زمین
شــکل گیــری اســت کــه بســیاری از آنهــا 
متعلــق بــه مشــهد و بســیاری دیگــر متعلــق بــه 

ــتند.  ــر هس ــتان های دیگ اس
بــرای مثــال شــرکتی از سیســتان و بلوچســتان 
ــدازی  ــهد راه ان ــوغات در مش ــگاهی از س فروش
کــرده بــود. امیدواریــم ســال آینــده ایــن 
ــق  ــوند. نامورمطل ــر ش ــتر و قوی ت ــا بیش برنده
از برگــزاری نخســتین نمایشــگاه تطبیقــی میان 
ــر داد و  ــی خب ــی و خارج ــی ایران ــوغات زیارت س
افــزود: مــا بــه فکــر برگــزاری یــک نمایشــگاه 
تطبیقــی هســتیم و می خواهیــم  بــه ارائــه آثــار 
ــار  ــار آث ــرک در کن ــن و ت ــه چی ــی از جمل خارج
ــی عرضــه  ــوغات زیارت ــازار س ــه در ب ــی ک ایران
ــران  ــدان و تاج ــم و از هنرمن ــوند بپردازی می ش
دعــوت کنیــم تــا ایــن آثــار را بــا هــم مقایســه 
کننــد تــا کــم کــم و طــی فرآینــدی، آثــار ایرانی 
ــن  ــم.   ای ــن نمونه هــای خارجــی کنی را جایگزی

نمایشــگاه تــا ســال آینــده برگــزار و در آن آثاری 
شــامل ســجاده، تســبیح، پوشــاک و غیــره  ارائــه 

می شــود. 
معــاون صنایــع دســتی کشــور همچنیــن بیــان 
ــازار  ــا از ب ــهم م ــته، س ــال گذش ــا س ــرد: ت ک
ــی  ــد و حت ــج درص ــا پن ــی، تنه ــوغات زیارت س
ــال  ــم س ــود. امیدواری ــزان ب ــن می ــر از ای کمت
ــه  ــی را ب ــازار زیارت ــی از ب ــم بخش ــده بتوانی آین
خــود اختصــاص دهیــم و برایــن مقــدار بیفزاییم. 
ــروش  ــی ف ــه براســاس گزارش هــای دریافت البت
تعاونی هــا در حــوزه ســنگ های قیمتــی و 
گلدوزی هایــی کــه روی ســجاده ها انجــام 
می شــود بــه ۲00 میلیــارد تومــان رســیده؛ ایــن 
ــودی  ــک شــیب صع ــده ی موضــوع نشــان دهن
ــازار  ــم ب ــه می توانی ــان دهنده این ک ــت و نش اس
ــم  ــای خارجــی بگیری ــی را از رقب ســوغات زیارت
و در اختیــار هنرمنــدان کشــورمان قــرار دهیــم. 
نامورمطلــق دربــاره اینکــه آیــا معاونــت صنایــع 
دســتی کشــور در کنــار بســته ســوغات زیارتــی 
بــه فکــر ایجــاد بســته ســوغات در شــمال 
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــه؟ بی ــا ن ــوده ی ــم ب ــور ه کش
ــن  ــه ای ــون ب ــا کن ــم ت ــه بخواهــم بگوی صادقان
ــوده  ــا نب ــئله م ــم و مس ــر نکرده ای ــوع فک موض
ــن  ــر ای ــی ب ــزارش مبن ــد گ ــر چن ــت. اگ اس
موضــوع بــه دســت مــا برســد حتمــا بــه شــکل 
ــود. در  ــرح می ش ــا مط ــرای م ــئله ب ــک مس ی
ــا ۱000  ــر بازارتقریب ــه فک ــد ب ــال حاضــر بای ح
ــم، باشــیم  ــی کــه در مشــهد داری ــارد تومان میلی
و بــه عنــوان پایلــوت خــوب بــه آن توجــه کنیــم 
ــد.  ــدا کن ــم پی ــز تعمی ــم نی ــیراز و ق ــه ش ــا ب ت
بایــد انشــااهلل بــرای ســوغات غیــر زیارتــی هــم 

ــم. ــی کنی فکرهای

بســته بندی صنایع دســتی موضــوع 
ــزی نیســت فانت

معـاون صنایع دسـتی کشـور، بسـته بندی را یک 
ضـرورت تولیـدی و ترویجـی دانسـت و افـزود: 
مـا بـه موضـوع بسـته بندی صنایع دسـتی توجه 
داریـم امـا نمی توانیـم یـک شـبه معجـزه کنیم. 
بهمـن نامورمطلـق در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر، 
بسـته بندی را یـک ضـرورت تولیدی، تجـاری و 
ترویجـی برشـمرد و گفت: برخی گمـان می کنند 

کـه بسـته بندی صنایـع دسـتی، یـک موضـوع 
فانتـزی و تشـریفاتی اسـت در حالی کـه یـک 
بسـته بندی خـوب بـه حفـظ و نگهـداری کاال، 
صـادرات بیشـتر و معرفـی بهتـر کمـک می کند 
و مـا نمی توانیـم نسـبت به بسـته بنـدی صنایع 

دسـتی بی تفـاوت باشـیم. 
معاون صنایع دسـتی کشـور در پاسـخ به این که 
تاکنـون چـه اقدامـات عملـی در زمینـه افزایش 
کیفیـت بسـته بندی انجـام گرفتـه بیـان کـرد: 
بسـته بندی، یکـی از دغدغه هـای هنرمنـدان و 
تولیـد کننـدگان ایـن صنایع دسـتی اسـت اما ما 
بـه طـور حتـم، نمی توانیـم در مـدت یک سـال 
سیسـتم بسـته بندی را عـوض کنیـم. مـاذ پیـرو 
نمی گوییـم   و  نیسـتیم  هیجانـی  برنامه هـای 
امسـال وضعیـت بسـته بندی درسـت می شـود.

ــع  ــه صنای ــه زدن ب ــز ضرب ــر ج ــرز فک ــن ط  ای
ــت.  ــد داش ــری نخواه ــت دیگ ــتی، منفع دس

مــا همــه  ایــن کارهــا را طــی فرآینــدی انجــام 
می دهیــم و امیدواریــم بــه ســمت خوبــی پیــش 
ــوغات  ــگاه س ــال در نمایش ــرای مث ــم. ب بروی
ــه  زیارتــی کــه اخیــرا  در مشــهد برگــزار شــد ن
تنهــا بســته بنــدی ارتقــاء پیــدا کــرده بــود، بلکه 
برخــی از شــرکت ها بــه طــور تخصصــی فقــط 
بــه کار بســته بندی پرداختــه بودنــد. نامورمطلــق 
ــک  ــر ی ــن، تغیی ــر م ــرد: تفک ــان ک ــه بی در ادام
ــه آن  ــه ب ــوان آن را دارم  ن ــه ت ــت. ن ــبه نیس ش

ــاور دارم.  ب
مــن نمی توانــم معجــزه  دولــت گذشــته را 
ــد  ــدم بای ــل معتق ــن دلی ــه همی ــم، ب انجــام ده
همــه چیــز، آرام ارام و طــی در فرآینــدی اتفــاق 
ــگاه  ــومین در نمایش ــال و در س ــا امس ــد. م بیفت
ــت  ــش کیفی ــاهد افزای ــی، ش ــان مل ــار نش آث
ــک  ــا ی ــا ب ــم. م ــته بودی ــه گذش ــار نســبت ب آث
ــم و برنامه هــای  ــم حرکــت می کنی شــیب مالی
ــروش  ــد و ف ــر در تولی ــه تغیی ــی در زمین هیجان

ــم.  ــتی نداری ــع دس صنای
ــه  ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش ــع دس ــاون صنای مع
ــی  ــد یک ــت: بی تردی ــته بندی گف ــت بس اهمی
ــرف  ــا مص ــد ت ــره تولی ــم زنجی ــر مه از عناص
ــازی،  ــه در برندس ــت ک ــته بندی اس ــن بس همی
زیبایی شناســی، نگهــداری کاال و در نهایــت 
ــدی دارد  ــم و کلی ــی مه ــازی آن نقش تجاری س

و متاســفانه وضعیــت بســته بندی صنایع دســتی 
ــه  ــواره ب ــت و هم ــوب نیس ــا مطل ــور م در کش
عنــوان یکــی از نقــاط ضعــف صنایع دســتی بــه 
حســاب می آیــد. اگرچــه شــرایط امــروز نســبت 
بــه گذشــته بهبــود یافتــه، امــا همچنــان فاصلــه 
ــی  ــوب باق ــه نقطــه مطل ــیدن ب ــا رس ــادی ت زی

ــت. اس

گـردش مالـی تولیـدی صنایع دسـتی 
کشـور 10 هـزار میلیـارد تومان اسـت

ــتی  ــاون صنایع دس ــق، مع ــور مطل ــن نام بهم
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
گردشــگری همچنیــن در بخــش گفتگــوی 
ــت: در  ــو گف ــت و گ ــو گف ــؤال رادی ــه س برنام
حــوزه صنایــع دســتی در کشــور، نزدیــک 
ــی  ــردش مال ــان گ ــارد توم ــزار میلی ــه ۱0 ه ب
ــز  ــادرات نی ــوزه ص ــته ایم و در ح ــدی داش تولی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــادرات. ب ــون دالر ص ۲00 میلی
ــه  ــا رو ب ــت م ــه وضعی ــم ک ــم بگوی ــی توان م
رشــد اســت. وی صنایــع دســتی را یکــی از 
ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــای عین ــوارد و تبلوره م
ــتی  ــع دس ــزود: صنای ــرد و اف ــف ک ــی تعری و مل
ــر  ــون نف ــه ۲ میلی ــک ب ــتغال زایی نزدی ــا اش ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــا ارزش ۱0 ه ــدی ب و تولی
ــد  ــوزه ی تولی ــال ح ــای فع ــش ه ــی از بخ یک
داخلــی محســوب مــی شــود، بخصــوص اینکــه 
ــزوده ی  ــا ارزش اف ــتی ب ــع دس ــوزه صنای در ح

ــتیم.  ــه هس ــی مواج ــیار باالی بس
ــه ایــن مطلــب کــه   ــا اشــاره ب نامــور مطلــق، ب
ــتی  ــع دس ــه ی صنای ــواد اولی ــش از %۹0 م بی
کشــور در داخــل تولیــد میشــود صنایع دســتی را 
هنــری صنعتــی تعریــف کــرد کــه هــم هویــت 
کشــور را حفــظ مــی کنــد و هــم در تولیــد 
داخلــی و ملــی نقشــی کــم ماننــد ایفــا می کنــد. 
میــراث  ســازمان  صنایع دســتی  معــاون 
فرهنگــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه در حال 
ــه اســت،  ــتی چگون ــت صنایع دس حاضــر وضعی
گفت:خوشــبختانه طــی ۳ ســال اخیــر بــه خاطر 
ــد  ــاهد رش ــد ش ــام ش ــه انج ــرمایه گذاری ک س
صنایــع دســتی کشــور هســتیم هــر چنــد ارتباط 

ــود.  ــوب ب ــا آن  ارتباطــی نامطل ــت ب دول
وی بــا خاطــر نشــان کــردن اینکــه در ۳ 
ــد  ــادرات، تولی ــودی ص ــد صع ــر رش ــال اخی س
ــودی مصــرف  ــن رشــد صع ــی و هــم چنی داخل
داخلــی داشــته ایــم ظرفیــت صنایــع دســتی را 
ــرد  ــوان ک ــران عن ــاده و بیک ــوق الع ــی ف ظرفیت
ــوب تضــادی را  ــت نامطل ــزود وجــود وضعی و اف
ــرده اســت  ــاد ک ــت ایج ــت و ظرفی ــن وضعی بی
ــت  ــم ظرفی ــه معتقدی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــال  ــادرات در س ــارد دالر ص ــش از ۱ میلی ــا بی م
ــا الحــاق ســایر  ــر ب ــن ام ــم ای اســت و امیدواری
اجــزاء پراکنــده و گمشــده صنایــع دســتی 
محقــق شــود. نامــور مطلــق، صنایــع دســتی و 
گردشــگری را عناصــر بهــم پیوســته ای خوانــد 
ــته و در  ــر  گذاش ــر تأثی ــد یکدیگ ــر رش ــه ب ک
ــه بهبــودی و در  مجمــوع حــال ســازمان را رو ب

ــرد. ــالم ک ــد اع ــال رش ح

نامور مطلق با مهر مطرح کرد؛

سهم ۵درصدی ایران از بازار هزارمیلیاردی سوغات مشهد

صنایــع دســتی
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ــالدی،  ــو می ــال ن ــیدن س ــتانه فرارس ــاه ۱۳۹۴ و در آس دی م
ــاختمان  ــه روی س ــتی، روب ــع دس ــگاران صنای ــی از خبرن جمع
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان تهــران گــرد آمدنــد تــا بــا مدیــرکل و معــاون صنایــع 
ــته  ــدان برجس ــن از هنرمن ــه ت ــدار س ــه دی ــتان ب ــتی اس دس
ــی  ــان کس ــدان، هم ــن هنرمن ــتین ای ــد. نخس ــی برون ارمن
بــود کــه مجســمه های مــوزه گنجعلی خــان کرمــان را 
ســاخته؛ ســردیس فرامــز پایــور در مــوزه موســیقی و مجســمه 
ــن  ــران و همچنی ــام در ته ــن ن ــه همی ــی ب ــهریار در خیابان ش
از علــی شــریعتی و محمدجــواد باهنــر و  تندیس هایــی 
محمدعلــی رجایــی در مــوزه عبــرت از اوســت و کمتریــن انتظــار 
تــو ایــن اســت کــه هنرمنــدی چــون او، پــس از ســال ها تــالش، 
حقــوق ثابتــی داشــته باشــد و بیمــه ای و خانه ای کــه از آن اوســت 

امــا نــه خبــری از بیمــه بــود و نــه حقــوق ثابتــی. خانــه هــم، یک 
ــوری.  ــان جمه ــاره ای در خیاب ــک اج ــه کوچ خان

»نشـان تانیـک« هنرمنـد مجسمه سـاز کـه موفق بـه دریافت 
نشـان درجـه یک هنـری شـده ، کار خـود را بـه طـور خودآموز 
از ۱۲ سـالگی آغـاز کـرده و حـاال پس از گذشـت ۶۲ سـال، به 
سـختی روزگار می گذرانـد و نهـاد یـا سـازمانی نیسـت تـا بـه 
ایـن هنرمنـد برجسـته سـفارش کار دهـد چراکـه بـه گفتـه او 
شـهرداری، تمـام کارهـا را قبضه کرده  اسـت و ترجیـح می دهد 

همـه چیـز را از چیـن وارد کند.  
طـی آن دیـدار،  مدیـرکل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان تهران به تانیک وعـده داده بود تـا با رییس 
سـازمان زیباسـازی شـهرداری هماهنگ کنـد و از او بخواهد تا 
از وجود این هنرمند برجسـته در سـاخت مجسـمه های شـهری 

بهـره بگیرنـد. آن روز خبرنـگاران واکنـش نشـان داده و بـه 
رجبعلـی خسـروآبادی گفتـه بودنـد: »ما همـه گفته هـا و وعده 
وعیدهاتـان را ضبـط و منتشـر می کنیـم« و او بـا لبخند پاسـخ 
داده بـود: »حتمـا ایـن کار را انجـام دهیـد. مـن بـر سـر عهد و 
پیمـان خـود هسـتم.«  امـا آقـای مدیـر، بر سـر عهـد و پیمان 
خود نبـود. چند ماهـی از آن زمان گذشـته و هیچ کـدام از وعده 

و وعیدهـا محقق نشـده اسـت.
ــرکل اداره  ــر از مدی ــگار مه ــش خبرن ــه، پرس ــن گفت ــواه ای  گ
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان تهران، 
همزمــان بــا نمایشــگاه روز جهانــی صنایــع دســتی و پاســخ او 
ــازی  ــازمان زیباس ــه س ــی او ب ــک و معرف ــان تانی ــاره نش درب
ــته  ــد برجس ــاده و هنرمن ــی نیفت ــچ اتفاق ــوز هی ــت: »هن اس

ــد.« ــختی روزگار می گذران ــه س ــان ب ــاز همچن مجسمه س

پیگیری مهر از یک وعده؛

هنرمند پیشکسوت همچنان چشم انتظار تحقق یک وعده

»خانـه حیرانـی« از بناهای قدیمی یـزد و متعلق 
بـه دوره قاجـار اسـت؛ خانـه ای بـا دو بادگیـر 
منحصـر بـه فـرد و ایوانـی بـزرگ و دیوارهایـی 
کاهگلـی. نزدیـک بـه پنـج مـاه پیش، سـازمان 
میـراث فرهنگی، ایـن خانـه را با اجاره ای نسـبتا 
مختصـر در اختیـار هنرمنـدان صنایـع دسـتی 
گذاشـت تـا بـه »خانـه صنایع دسـتی اسـتان« 
تبدیـل شـود. اما پـس از گذشـت مدتـی کوتاه و 
به دسـتور اسـتانداری یزد، قرار بـود خانه حیرانی 
از هنرمنـدان تخلیـه و در اختیار کانـون وکال قرار 

 . د بگیر
ایـن مسـاله، واکنـش هنرمنـدان را برانگیخـت 
و اعتـراض آنـان را بـه همـراه داشـت. همـه 
حـرف و گالیـه هنرمنـدان ایـن بـود کـه ۴0 
هنرمنـد و کارآمـوز در خانـه تاریخـی حیرانـی 
کـه خانـه صنایـع دسـتی یـزد اسـت، فعالیـت 
می کننـد و خانـه را از  اداره کل میـراث فرهنگی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری یـزد، اجـاره کرده اند 
چـرا بایـد ایـن اداره کل، خانه تاریخـی حیرانی را 
بـه کانـون وکال واگـذار کنـد آن هم وقتـی هنوز 
مهلت قراردادشـان سـر نیامده اسـت. یکی دیگر 
از مـواردی که هنرمنـدان به آن تکیـه می کردند 
این کـه چرا مسـئوالن اداره کل میـراث فرهنگی 
اسـتان یزد، دو بنـای خانه نواب و زندان اسـکندر 
را به عنـوان جایگزیـن بـرای خانه صنایع دسـتی 
حیرانـی معرفـی کرده انـد در حالـی کـه می دانند 
زنـدان اسـکندر در اختیـار هنرمنـدان دیگـری 
اسـت و غرفـه خالـی وجـود نـدارد تـا در اختیـار 
صنعتگـران جدیـد قـرار بگیـرد؛ خانه نـواب هم 
خوابگاه یگان حفاظت سـازمان میـراث فرهنگی 

! ست ا
وقتـی اعتـراض هنرمنـدان بـاال گرفـت، بهمن 
نامورمطلـق، معـاون صنایـع دسـتی کشـور طی 
نامه ای از اسـتانداری یزد خواسـت تـا از واگذاری 
ایـن خانـه بـه کانـون وکال صـرف نظـر کنـد و 
اجازه دهد هنرمنـدان صنایع دسـتی در بنایی که 
بـه عنوان خانه صنایع دسـتی یزد شـناخته شـده 
و گردشـگران داخلـی و خارجـی را جـذب کـرده 

باقـی بمانند. 
اعتـراض هنرمنـدان و پیگیـری متولیـان صنایع 
دسـتی چـون نامورمطلق بـی نتیجه باقـی نماند 

و دوم تیرمـاه، خبری منتشـر شـد کـه هنرمندان 
صنایـع دسـتی در خانـه حیرانـی می ماننـد و این 

بنـا به دیگـری واگـذار نمی شـود. 
بعـد از مدتـی بـار دیگـر خبرنـگار مهـر بـرای 
مـکاری،  حسـین  سـراغ  بـه  ماجـرا  پیگیـری 
یکـی از هنرمنـدان خانـه حیرانـی مـی رود و از 
او دربـاره وضعیـت خانـه و بازگشـت هنرمنـدان 
بـه آن می پرسـد. مـکاری در جـواب می گویـد: 
هنرمنـدان ۱0 غرفـه را از خانـم زهـرا کارگـر، 
طرف قـرارداد با اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 

یـزد، اجـاره کـرده بودنـد. 
از ایـن تعـداد، چهار غرفـه تخلیه کـرده و رفته اند 
و حـاال هیـچ اعتمادی به وعـده و وعید سـازمان 
میـراث فرهنگـی ندارنـد و می گوینـد: یـک مـاه 
دیگـر مهلـت قـرارداد مـا به پایـان می رسـد؛ چه 
تضمینی وجـود دارد که اداره کل میـراث، پس از 

یـک مـاه، مـا را از خانه بیـرون نکند؟!
ایـن دغدغـه هنرمنـدان موجب شـد تا به سـراغ 

معـاون عمرانی اسـتاندار یـزد برویم. 
محمدرضـا سیدحسـینی، از پاسـخ به پرسـش ما 
مبنـی بـر این کـه چـه تضمینـی وجـود دارد که 

هنرمنـدان صنایـع دسـتی، پـس از یـک مـاه در 
خانـه خود باقـی می مانند و بـار دیگر اسـتانداری 
بـه فکـر تخلیـه خانـه و واگـذاری آن بـه کانون 
وکال نمی افتـد طفـره رفـت و تـوپ را در زمیـن 
اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دسـتی اسـتان 

انداخت. یـزد 

اداره کل میراث یزد از هنرمندان صنایع 
دستی حمایت می کند

محمدمهدی شـرافت، مدیرکل میراث فرهنگی، 
یـزد  اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع 
می  گوید: مـا خانه حیرانـی را به هنرمنـدان اجاره 
نداده ایـم. مـا بـا یـک شـخص حقیقـی قـرارداد 
بسـته ایم و مادامـی کـه از این فضا، درسـت و در 
جهـت منافـع عمومی سـازمان میـراث فرهنگی 
اسـتفاده شـود، هیچ مشـکل خاصی وجـود ندارد 
و هنرمنـدان می تواننـد در خانـه حیرانـی باقـی 
بماننـد. وقتـی از مدیـرکل میـراث فرهنگـی یزد 
دربـاره  قـرارداد اداره کل میـراث فرهنگـی بـا 
هنرمنـدان مسـتقر در خانـه حیرانی کـه یک ماه 
دیگـر بـه پایـان می رسـد و دربـاره تضمینی که 

بعـد ایـن مـدت، هنرمنـدان در خانه باقـی بمانند 
سـوال مـی شـود؛ پرسـش  را بـا سـوال دیگـری 
جـواب می دهد  کـه:  چه تضمینی وجـود دارد که 
تـا یک مـاه دیگر مـن همچنان مدیـرکل میراث 
اسـتان یزد باشم؟! شـرافت، یکی از سیاست های 
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان یـزد را تبدیل 
خانـه حیرانی به مرکزی برای منسـوجات سـنتی 
یـزد می دانـد و می گویـد: میبـد بـه عنوان شـهر 
ملـی زیلـو معرفی شـده و یزد هـم قرار اسـت به 
عنوان شـهر جهانی نسـاجی سـنتی تبدیل شـود 
بـه همیـن خاطـر یکـی از سیاسـت های مـا این 
اسـت کـه خانـه حیرانـی کـه در بافـت تاریخـی 
قـرار گرفتـه و گردشـگران بسـیاری از آن دیدن 
می کننـد بـه مرکز نسـاجی سـنتی تبدیل شـود. 
بـه  یـزد   اسـتان  فرهنگـی  میـراث  مدیـرکل 
صنایـع  هنرمنـدان  از  کل  اداره  ایـن  حمایـت 
دسـتی اشـاره و بیـان می کنـد: در حـال حاضـر 
۴0 هنرمنـد در خانـه حیرانـی به تولیـد و ارئه آثار 

مشـغول اند.  کارآمـوزی  و همچنیـن  خـود 
مـا از همـه هنرمنـدان اسـتان در جهـت رونـق 
احیـای  همچنیـن  و  ایرانـی  دسـتی  صنایـع 
منسـوجات سـنتی پشـتیبانی می کنیـم. بـرای 
مثال ما در یـزد، احرامی بافـی و زری بافی را زنده 
کردیـم و حاال بـه دنبال رونق ترمه بافی سـنتی و 
دارایی بافی هسـتیم. شـرافت، خانه های تاریخی 
را مـکان خوبی بـرای تبدیل بـه خانه های صنایع 
دسـتی می دانـد و می گویـد: مـا می توانیـم بافت 
تاریخـی را احیـا کنیـم و خانه هـا را در اختیـار 

هنرمنـدان قـرار دهیم. 
از ایـن رو مخالـف این هسـتیم که خانـه حیرانی، 
خانـه نواب یـا زنـدان اسـکندر در اختیـار افرادی 
به جـز هنرمندان قـرار گیـرد. از ایـن رو اداره کل 
میـراث فرهنگـی از هنرمنـدان برای اسـتقرار در 
خانه هـای تاریخـی و اشـتغال زایی بـرای آنان تا 
زمانی که کاالهای چینی و پاکسـتانی نفروشـند، 

می کند. حمایـت 

مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد:

خانه حیرانی به قطب نساجی سنتی تبدیل می شود
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بـه  اشـاره  بـا  صنایع دسـتی  صادرکننـدگان  انجمـن  رئیـس 
ضـرورت ارتبـاط بانکـی بـا دیگر کشـورها گفـت: تنهـا در این 

صـورت اسـت کـه می توانیـم تجـارت را گسـترش دهیـم. 
صادرکننــدگان  انجمــن  رییــس  حریــری،  مجیدرضــا 
مهــر،  بــا خبرنــگار  در گفت وگــو  ایــران  صنایع دســتی 
انجمــن  اصلــی  وظایــف  از  یکــی  را  مطالبه گــری 
صادرکننــدگان صنایع دســتی دانســت و افــزود: مــا هنــوز 
ــت  ــم دس ــون می بینی ــم. چ ــاز نکرده ای ــود را آغ ــات خ مطالب
معاونــت صنایــع دســتی بســته اســت و اختیــارات الزم را نــدارد 
و اگــر جــز ایــن بــود مــا تاکنــون بــه عنــوان انجمنــی کــه در 
ــد،  ــادی می کن ــا اقتص ــت صرف ــتی، فعالی ــه صنایع دس زمین
ــراث  ــر از ســازمان می ــی از نهــادی باالت ــات خــود را حت مطالب
ــم.  ــاز می کردی ــگری آغ ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
رئیــس انجمــن صادرکننــدگان صنایــع دســتی، فعالیــت ایــن 
انجمــن را غیرسیاســی برشــمرد و گفــت: سیاســت، حــوزه مــا 
نیســت و انجمــن مــا بــه شــکل تخصصــی در حــوزه اقتصادی 
ــه  ــت آمیخت ــه سیاس ــا ب ــز م ــه چی ــا هم ــد. ام ــال می کن فع
ــا  ــم ت ــت کنی ــر حرک ــم آرا م ت ــعی می کنی ــن رو س ــت؛ از ای اس
ــپس  ــد، س ــته باش ــب را داش ــی مناس ــای سیاس ــت فض دول

ــم.  ــوزه اقتصــادی مطــرح کنی ــود را در ح ــات خ مطالب
حریـری فعالیـت در زمینـه صنایـع دسـتی را کمک بـه معرفی 
فرهنـگ و هنـر ایرانی دانسـت و افـزود: ما فعال در حـال تعامل 
با سـازمان میـراث فرهنگی هسـتیم چراکـه می دانیـم معاونت 
صنایـع دسـتی با عشـق و عالقه در ایـن حوزه فعالیـت می کند. 
ــع دســتی  ــد کــه صنای ــن موضــوع را درک کنن ــد ای همــه بای
تنهــا تجــارت، بازرگانــی و تولیــد نیســت. بخشــی از آن هویــت 
و فرهنــگ ماســت. بودجــه فرهنگی بســیاری در ســازمان های 
متفــاوت هزینــه می شــود؛ امــا آیــا یــک تابلــوی »وان یــکاد« 

تبلیــغ اســالم در بازارهــای دیگــر محســوب نمی شــود؟ 
رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی ادامه داد: ما به عنوان 

انجمن نوپا در حال درست کردن زیرساخت ها هستیم. 

بــه محــض اینکــه ببینیــم اجــازه نمی دهنــد معاونــت صنایــع 
دســتی بــه مطالبــات مــا پاســخ درســتی دهــد، قطعا از کســانی 
ایــن اجــازه را نمی دهنــد مطالبه گــری می کنیــم.  کــه 
حریــری در پاســخ بــه اینکــه آیــا انجمــن قــدرت کافــی بــرای 
مطالبه گــری دارد؟ گفــت: قــدرت هیچکــس در ایــن مملکــت 
ــرا مقــام معظــم  ــد از بخــش خصوصــی بیشــتر باشــد. زی نبای
ــک و  ــودت را کوچ ــد، خ ــت فرمودن ــه دول ــاب ب ــری خط رهب

ــزرگ کــن.  بخــش خصوصــی را ب
ما بـا اتکا به سـخنان مسـئوالن اصلـی مملکت که تشـخیص 
داده انـد اقتصـاد پویـا نمی شـود مگـر آنکـه بخـش خصوصـی 

دسـت بازتـری در آن داشـته باشـد، حرکـت می کنیم.
 نایـب  رییـس اتـاق بازرگانی ایـران و چیـن افزود: مـا معتقدیم 
بایـد بدنـه انجمن را گسـترش دهیـم و بعـد از سـازماندهی آن، 
اقدامـات دیگـر را انجـام دهیـم. متاسـفانه سـاختار درسـت در 
صنایـع دسـتی وجـود نـدارد و ایـن کار را نمی تـوان طـی یـک 

یـا دو روز انجـام داد. مـا در حال حاضـر در حال شناسـایی ُتجار 
هسـتیم و تـا چنـد مـاه آینـده برنامه هـای آمـوزش بازاریابی را 
بـرای آنهـا برگـزار می کنیـم، زیـرا کار انجمـن صادرکننـدگان 
همیـن اسـت و به عبارتـی تجارت در کشـور ما یک کار سـنتی 

محسـوب می شـود. 
حریــری در پاســخ بــه اینکــه تاکنــون انجمــن صادرکننــدگان 
چــه تعــداد از تولیدکننــدگان صنایع دســتی کــه توانایــی 
ــرد: در  ــان ک ــت؟ بی ــرده اس ــایی ک ــد شناس ــارت را دارن تج
کشــور مــا همه چیــز کّمــی دیــده می شــود. مــن بــه کمیتهــا 
اعتقــادی نــدارم و برایــم کیفیــت مهــم اســت، بنابرایــن دقت و 

ــم.  ــرعت نمی کن ــدای س ــت را ف کیفی
رئیس انجمـن صادرکنندگان صنایع دسـتی به ضـرورت ارتباط 
بانـک بـا کشـورهای دنیـا اشـاره و بیـان کـرد:  مـا باید بـا دنیا 
ارتبـاط بانکـی داشـته باشـیم تـا بازارهـای جدیـد را به دسـت 
بیاوریـم، در غیـر ایـن صـورت همچنـان بایـد بـه صـادرات بـا 
افغانسـتان و عراق و کشـورهای همسـایه ایران فکـر کنیم. اگر 
بـه دنبـال بازارهای جدید هسـتیم، باید کسـانی کـه وظیفه این 
کار را دارنـد بسـتر الزم را فراهـم کننـد تـا مـا بتوانیـم از طریق 

بانکـی به  تجـارت صنایـع دسـتی بپردازیم. 
حریـری در پاسـخ بـه اینکه بـا توجه بـه مذاکرات هسـته ای آیا 
اتفـاق خاصـی در حوزه صـادارت صنایع دسـتی  رخ داده اسـت 
یـا خیر؟ بیـان کرد: هنـوز اتفـاق خاصی رخ نـداده اسـت. اتفاق 
خاص چنـد جنبـه دارد. یا باید کمی خوشـبین باشـیم و من هم 

تـالش می کنـم به ایـن دید نـگاه کنم و خوشـبین باشـم. 
دیــِد دیگــر ایــن اســت کــه بایــد مشــکل مان را بــا دنیــا حــل 
کنیــم و بتوانیــم بــا اقتصــاد دنیــا ترکیــب شــویم کــه البتــه کار 
دشــواری اســت و نیــاز بــه تصمیمــات مقامات سیاســی کشــور 
دارد. تبعــات تصمیمــات  سیاســی دیگــران یقــه مــا را کــه در 

ــرد.  ــم می گی ــت می کنی ــادی فعالی ــوزه اقتص ح
ــرورت  ــه ض ــن ب ــران و چی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــب رئی نای
ــی از  ــی، یک ــرد: بازاریاب ــان ک ــاره و بی ــب اش ــناخت مخاط ش
ــز پژوهشــی  ــه مراک ــد ب ــا بای ــای ماســت. م ــن کاره مهم تری
دانشــگاهی ســفارش دهیــم تــا بازارهــای مختلــف را بشناســند 

ــد. ــور را دریابن ــر کش ــند ه ــلیقه و پس و س
یعنــی  عــالوه بــر تجربیــات و دانــش خــود صادرکننــدگان، مــا 
بایــد از دانــش آکادمیــک هــم بهــره ببریــم. حریــری همچنین 
ــه ای و  ــدگان حرف ــل صادرکنن ــرورت تعام ــه ض ــاره ب ــا اش ب
ــی و  ــی خارج ــرای بازاریاب ــا ب ــت: م ــر گف ــا یکدیگ ــد ب توانمن
توســعه صــادرات بایــد بــه افــراد توانمنــد و حرفــه ای رو آورده 
ــه فــروش صنایــع دســتی در  و از حضــور دوســتانی کــه تجرب
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــتفاده کنی ــد اس ــی را دارن ــای بین الملل عرصه ه
یــک نســل جدیــد از تاجــران را در حــوزه صنایع دســتی 

ــم. ــل اقتصــاد دهی تحوی

رئیس انجمن صادرکنندگان صنایع دستی:

الزمه تجارت صنایع دستی
 ارتباط بانکی با سایر کشورهاست

صنایــع دســتی
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ــای رایانه ای بازیه

بــازی  دربــاره  رایانــه ای  بازی هــای  کارشــناس  یــک 
ــار  ــع انتش ــت، مان ــت دول ــر اس ــت: بهت ــالب۱۹۷۹« گف »انق
ایــن بــازی نشــود چراکــه ایــن مســاله، کاربــران را نســبت بــه 
یــک بــازی ضعیــف بــه لحــاظ تکنیــک و محتــوا، کنجکاوتــر 

 . می کنــد
ــازی  ــه ب ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفتگ ــی صابونچ عل
ــه  ــازی ب ــه ای انقــالب ۱۹۷۹ اشــاره و بیــان کــرد: ایــن ب رایان
ــر  ــیدی براب ــال ۱۳۵۷ خورش ــران در س ــالمی ای ــالب اس انق
ــردان  ــاری، کارگ ــد خوانس ــردازد. نوی ــالدی می پ ــا ۱۹۷۹ می ب
ــازی و یــک شــرکت آمریکایــی تهیه کننــده آن اســت.  ایــن ب
ــه  داســتان از ۱۷ شــهریور و و جمعــه ســیاه آغــاز می شــود و ب
تســخیر النــه جاسوســی می رســد. بــه گفتــه مدیــر موسســه 
ــازی  ــک ب ــالب ۱۹۷۹ ی ــازی انق ــدون« ب ــی »آرماگ فرهنگ
ویدیویــی اســت کــه بــه گفتــه کارگــردان، بــر اســاس اتفاقــات 
ــن  ــه ای ــت. قص ــده اس ــاخته ش ــران س ــالب ای ــی در انق واقع
ــرای ادامــه  ــازی، ماجــرای یــک جــوان ایرانــی اســت کــه ب ب
تحصیــل بــه آلمــان رفتــه بــوده و حــاال بــه ایــران برگشــته و 

ــه رو شــده اســت.  ــات انقــالب ۵۷ روب ــا اتفاق ب
ــا  ــرود و ب ــا ب ــه خیابان ه ــرد ب ــم می گی ــه تصمی ــی ک جوان
ــی  ــد. صابونچ ــتندنگاری کن ــا را مس ــود، رویداده ــن خ دوربی
ــاس  ــه و اس ــالب، پای ــای انق ــه عکس ه ــه این ک ــاره ب ــا اش ب
ــد  ــت: نوی ــت گف ــوده  اس ــی ۱۹۷۹ ب ــازی ویدیوی ــاخت ب س
خوانســاری کــه ســال ۱۳۵۷، کــودک ۱0 ســاله ای بــوده  
ــای  ــاس عکس ه ــن براس ــود و همچنی ــات خ ــاس ذهنی براس
انقــالب بــه ســاخت ایــن بــازی پرداختــه و عکس هــای 
واقعــی را در کنــار نمونه هــای مشــابه گرافیکــی گذاشــته 
ــی  ــه واقع ــاخته ک ــه ای س ــازی را به گون ــع او ب ــت. در واق اس
ــتندنگاری  ــن مس ــار ای ــا در کن ــد ام ــر برس ــه نظ ــتند ب و مس

ــت. ــه اس ــط پرداخت ــات غل ــال اطالع ــه انتق ــری ب ظاه

ــب  ــه مخاط ــت ب ــات نادرس ــازی 1979 اطالع ب
خــود می دهــد

ــالب  ــازی انق ــه در ب ــتی ک ــات نادرس ــه اطالع ــی ب صابونچ
ایــران ۱۹۷۹ در اختیــار مخاطــب قــرار می گیــرد اشــاره 
ــب  ــه مخاط ــوع ب ــن موض ــازی، ای ــن ب ــرد: در ای ــان ک و بی
ــان،  ــه در آن زم ــن ک ــک منافقی ــه گروه ــود ک ــل می ش منتق
ــه  ــت انقــالب را ب ــده می شــدند، مدیری ــق نامی ــن خل مجاهدی
ــوب  ــه مطل ــادره ب ــالم گراها آن را مص ــته اند و اس ــده داش عه
ــه  ــازی، شــخصیت اول داســتان، ب ــی از ب ــا در جای ــد. ی کرده ان

عنــوان یــک منافــق، توســط شــهید الجــوردی مــورد بازجویی 
ــت  ــده اس ــپاه آم ــان س ــده او نش ــرد و روی پرون ــرار می گی ق
ــتانی  ــاق را دادس ــان نف ــه جری ــوم ب ــان موس ــه جری در حالی ک
انقــالب بررســی می کــرد و نــه ســپاه. ایــن کارشــناس 
بازی هــای رایانــه ای یکــی دیگــر از اطالعــات نادرســت 
ــه  ــازی ۱۹۷۹ را ایــن دانســت کــه در آن امــام خمینــی)ره( ب ب
ــش  ــده اند و نق ــرح ش ــالب مط ــران انق ــی از رهب ــوان یک عن
ســیدمحمدکاظم شــریعتمداری از ایشــان پررنگ تــر بــوده 
اســت. همچنیــن مقــر اصلــی انقــالب در ایــن بــازی، ســینما 
نشــان داده شــده در صورتــی کــه مســاجد و علمــا نقش بســیار 
ــا  ــته اند و تنه ــالمی داش ــالب اس ــکل گیری انق ــی در ش مهم
ــاره  ــزاداری اش ــته های ع ــازار و دس ــر ب ــه تصوی ــا ب ــک ج ی

ــت.  ــده اس ش

ما در بازی های خود شعار می دهیم
بــه گفتــه صابونچــی، مخاطــب داخلــی مــا نیــاز بــه محتــوای 
جــذاب و تاثیرگــذار دارد. مــا بایــد بــه تولیــد بازی هایــی 
ــه این کــه  ــم ن ــت خــود بپردازی ــا فرهنــگ و هوی هماهنــگ ب
ــوم  ــم. معل ــه کنی ــی ارائ ــای خارج ــی از بازی ه ــی ضعیف کپ
ــت  ــه قیم ــاال و ب ــت ب ــا کیفی ــی ب ــازی خارج ــی ب ــت وقت اس
ــرد  ــرار می گی ــر ق ــار کارب ــان در اختی ــزار توم ــه ه ــا س دو ت
ــی  ــت ایران ــی کیفی ــعاری و ب ــای ش ــراغ بازی ه ــی س کس
نمــی رود. مدیــر موسســه فرهنگــی آرماگــدون، پرهیــز از 
شــعارزدگی را الزمــه ســاخت بــازی رایانــه ای دانســت و افــزود: 
ــه  ــد ک ــی می پردازن ــد بازی های ــه تولی کشــورهای پیشــرفته ب
ــذاب  ــری ج ــد آن، ظاه ــت و۹0 درص ــام اس ــد آن پی ۱0 درص
و ســرگرم کننده دارد امــا مــا در بازی هــای خــود فقــط 
می خواهیــم بــه آمــوزش و انتقــال مفاهیــم ارزشــی بپردازیــم. 
ــد و  ــس می زن ــا مخاطــب را پ ــن بازی ه ــه ای ــوم اســت ک معل

او را جــذب نمی کنــد.

بازی های ایرانی، دچار ضعف تکنیک هستند
صابونچــی، ضعــف تکنیــک را یکــی دیگــر از دالیــل ناموفــق 
بــودن بازی هــای ایرانــی در جــذب مخاطــب برشــمرد و 
ــوان  ــک، ت ــاظ تکنی ــه لح ــا ب ــای م ــتر بازی ه ــزود: بیش اف
ــا  ــال م ــرای مث ــد. ب ــی را ندارن ــای خارج ــا نمونه ه ــت ب رقاب
ــالمی  ــوری اس ــش جمه ــاره ارت ــه ای درب ــازی رایان ــک ب ی
ــی ها  ــت ارتش ــه دس ــلحه M16ب ــک اس ــرده و ی ــد ک تولی
داده ایــم. مگــر ارتــش ایــران از ایــن اســلحه اســتفاده 

می کنــد؟ معلــوم اســت وقتــی موتــور بــازی خارجــی را 
ــر  ــه مدی ــه گفت ــم. ب ــن کار نداری ــز ای ــاره ای ج ــم، چ می خری
موسســه فرهنگــی آرماگــدون، چــه اشــکالی دارد بنیــاد ملــی 
ــرکت های  ــه ش ــط ب ــای مرتب ــا نهاده ــه ای ی ــای رایان بازی ه
ــم محمــد  ــه این کــه در فیل ــد؟ مگــر ن خارجــی ســفارش دهن
رســول اهلل، ســاخته مجیــد مجیــدی از وجــود عوامــل خارجــی 
اســتفاده شــد؟ مگــر خــود مصطفــی عقــاد، در فیلــم مانــدگار 
خــود از امکانــات هالیــوود بهــره نبــرده بــود؟ چــه اشــکالی دارد 
مــا یــک محتــوای خــوب تولیــد بنویســم و ســاخت آن را بــه 

ــپاریم. ــر بس ــورهای دیگ ــه کش ــی ب ــاظ تکنیک لح

وقتی ضدتبلیغ، تبلیغ می شود
صابونچــی معتقــد اســت، دولــت نبایــد ناشــر بــازی ویدیویــی 
چــون انقــالب ۱۹۷۹ باشــد. امــا بهتــر اســت مانــع انتشــار این 
بــازی هــم نشــود چراکــه ایــن مســاله، کاربــران را حریص تــر 
و مشــتاق تر می کنــد. وقتــی صــدا و ســیما می گویــد: 
ــه زدن  ــه ای ســاخته شــده کــه درپــی ضرب ــازی رایان »یــک ب
ــرای  ــب را ب ــه، مخاط ــه و ناآگان ــت«، آگاهان ــالب اس ــه انق ب
ــن  ــاره ای ــر درب ــا اگ ــد ام ــکاو می کن ــازی کنج ــن ب ــدن ای دی
ــم  ــار آن ه ــوی انتش ــد و جل ــان نیای ــه می ــی ب ــازی صحبت ب
ــند  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــران ب ــود کارب ــود خ ــه نش گرفت
ــک و  ــا گرافی ــک ب ــازی ایدئولوژی ــک ب ــه انقــالب ۱۹۷۹، ی ک
نکنیــک بســیار ضعیــف اســت. یکــی دیگــر از پیشــنهادهای 
ایــن کارشــناس فرهنگــی ایــن اســت کــه یــک کاربــر از ابتــدا 
تــا انتهــا، انقــالب ۱۹۷۹ را بــازی کنــد و از بــازی او کــه بیــش 

از ۴0 دقیقــه مخاطــب را درگیــر نمی کنــد فیلــم گرفتــه شــود. 
ــنگرتر  ــری روش ــر روش دیگ ــم از ه ــن فیل ــار ای ــا انتش قطع
اســت. چراکــه در جریــان ایــن بــازی، هیــچ اتفاقــی نمی افتــد 
کــه بــرای کاربــر جــذاب باشــد. بــرای مثــال شــما وقتــی فیلم 
»ســیانور« کــه در جشــنواره فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــد و 
هنــوز بــه اکــران عمومــی نرســیده را می بینیــد بــه یک ســری 
ــا  ــد ام ــدا می کنی ــن دســت پی ــاره گــروه منافقی اطالعــات درب
آنچــه در درجــه اول اهمیــت قــرار دارد جذابیــت فیلــم اســت؛ 
چیــزی کــه در بــازی ۱۹۷۹ بــه چشــم نمی خــورد. صابونچــی 
ــودن و  ــعاری ب ــر ش ــش باردیگ ــی صحبت های ــش پایان در بخ
ــی  ــای ایران ــیاری از بازی ه ــف بس ــه ضع ــری را نقط کلی نگ
ــد و بیشــتر از  ــعار می دهن ــا ش ــای م ــزود: بازی ه دانســت و اف
ــی را  ــد پیام ــان می خواه ــند دلش ــرگرم کننده باش ــه س این ک
ــد.  ــه جزییــات توجهــی ندارن ــد. از ســوی دیگــر ب منتقــل کنن
ــا  ــالب ی ــه انق ــد ب ــاز بخواه ــک بازی س ــر ی ــال اگ ــرای مث ب
ــن موضــوع را مــورد توجــه  ــردازد، کلیــت ای ــاع مقــدس بپ دف
قــرار می دهــد نــه یــک بخــش از یــک مســاله و اتفــاق کلــی 
را. معلــوم اســت کــه ایــن بــازی بــا اســتقبال مخاطــب روبــه رو 

نمی شــود. 

در گفتگو با مهر تشریح شد؛

بازی سازی  »شعاردادن« نیست
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ــای رایانه ای بازیه

مدیرعامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای از برخــورد قاطــع 
ــی  ــد ایران ــازی  ض ــع ب ــا توزی ــئول ب ــای مس ــاد و نهاده بنی
»انقــالب ۱۹۷۹« خبــر داد.  حســن کریمــی قدوســی در 
ــالب ۱۹۷۹«  ــازی »انق ــاره ب ــر و درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
گفــت: از چنــد روز گذشــته و بــه صــورت ویــژه بــا همــکاری 
ــات  ــاز، عملی ــه ای غیرمج ــای رایان ــا بازی ه ــارزه ب ــتاد مب س
ــروع  ــتان ها ش ــران و شهرس ــازی را در ته ــن ب ــع آوری ای جم

کرده ایــم. 
مدیرعامــل بنیــاد بازی هــای رایانــه ای بــه چگونگــی ســاخت 
انقــالب ۱۹۷۹ اشــاره و بیــان کــرد: نویــد خوانســاری ســازنده 
ایــن بــازی، یــک ایرانــی اســت کــه اوایــل انقــالب بــه آمریکا 
ــا هــم نقــش کلیــدی  ــازی معــروف دنی ــه و در یکــی دو ب رفت
ــاخت  ــه س ــروع ب ــل ش ــال قب ــه س ــت. او  از دو س ــته اس داش
ایــن بــازی کــرده و بســیار کوشــیده تــا از بخش هــای مختلــف 
چــون ســایت کیــک اســتارتر و ... اعتبــار بگیــرد امــا در جــذب 
مخاطــب موفــق نبــوده و در نهایــت آنچــه ســاخته شــده، یــک 
بــازی شــعاری بــا کیفیــت بســیار پاییــن بــه لحــاظ گرافیــک و 

تکنیــک اســت. 
ــالب ۱۹۷۹«  ــازی »انق ــای ب ــه ویژگی ه ــی ب ــی قدوس کریم
ــی  ــای تاریخ ــا واقعیت ه ــازی ب ــن ب ــرد: ای ــان ک ــاره و بی اش
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــدارد از س ــی ن ــاده همخوان ــاق افت ــه اتف وآنچ
لحــاظ تکنیــک بازی ســازی هــم در ســطح بســیار پایینــی قرار 
ــل  ــد. مدیرعام ــذب کن ــود را ج ــب خ ــد مخاط دارد و نمی توان
ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــه داد: بنی ــه ای ادام ــای رایان ــاد بازی ه بنی
رایانــه ای تــا امــروز، هیــچ موضع گیــری دربــاره بــازی انقــالب 
ــن  ــرای ای ــت ب ــون نمی خواس ــود چ ــداده ب ــان ن ۱۹۷۹  نش
بــازی، بــازار ســیاهی به وجــود بیایــد امــا آن قــدر رســانه ها بــه 
ــچ واکنشــی  ــا نمی توانســتیم هی ــد کــه م ــازی پرداختن ــن ب ای
ــران در  ــالب اســالمی ای ــه انق ــازی ۱۹۷۹ ب ــم. ب نشــان ندهی
ــردازد.  ــا ۱۹۷۹ میــالدی می پ ــر ب ســال ۱۳۵۷ خورشــیدی براب
ــرکت  ــک ش ــازی و ی ــن ب ــردان ای ــاری، کارگ ــد خوانس نوی
ــهریور و  ــتان از ۱۷ ش ــت. داس ــده آن اس ــی تهیه کنن آمریکای
ــه جاسوســی  ــه تســخیر الن و جمعــه ســیاه آغــاز می شــود و ب

می رســد.

مدیرعامل بنیاد بازی های رایانه ای:

سایت های حاوی لینک دانلود بازی »انقالب ۱۹۷۹« فیلتر می شوند

رایانــه ای  بازی هــای  کارشــناس  یــک 
ــا نمی خواهــد  ــم دنی ــی گی ــد اســت: الب معتق
بازی هایــی بــا الگــوی اســالمی طراحــی 
شــود و مــا بایــد بــه تولیــد بازی هایــی 
بپزدازیــم کــه شــیوه و ســبک زندگــی 

ایرانــی- اســالمی را ترویــج کنیــم. 
ــناس  ــمی کارش ــی هاش ــن حاج ــد امی محم
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــه ای در گفتگ ــای رایان بازی ه
ــازی  ــت بازی س ــا صنع ــاط  ب ــر، در ارتب مه
ــه ۱۹۹0  ــه ای از ده ــای رایان ــت: بازی ه گف
ــود  ــه اوج خ ــال ۲0۱0 ب ــا س ــد و ت ــاز ش آغ
ــر،  ــال های اخی ــت، در س ــن صنع ــیده؛ ای رس
دوران بلــوغ خــود را پشــت ســر گذاشــته 
اســت و پــس از ســیر نزولــی بازی هــای 
دور  بعــد،  بــه  از ســال ۲0۱0  ویدیویــی 
رایانــه ای ظهــور  بازی هــای  از  جدیــدی 

ــت. ــرده اس ک
ایــن کارشــناس بازی هــای رایانــه ای عنــوان 

کــرد: تغییــر و تحــوالت در ایــن حــوزه، 
از ســرعت باالیــی برخــوردار اســت بــه 
طــوری کــه طــی بیســت ســال اخیــر بعــد از 
ــای  ــه ای، بازی ه ــی و رایان ــای ویدئوی بازی ه
موبایلــی هــم پــا بــه ایــن عرصــه گذاشــتند. 
ــا  ــروز در دنی ــه ام ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
را  ســینما  جــای  رایانــه ای  بازی هــای 
ــران  ــد، ادامــه داد: متوســط ســن کارب گرفته ان
ــرز ۳0  ــه م ــرب، ب ــه ای در غ ــای رایان بازی ه
ــد  ــن نشــان می ده ــیده اســت و ای ــال رس س
و  میان ســال  قشــر  جوان هــا،  عالوه بــر 
کهن ســال نیــز بــه بازی هــای رایانــه ای روی 
آورده انــد و اگــر می خواهیــم حــرف خــود را در 
ــراد  ــه اف ــد هم ــم بای ــر کنی ــا منتش ــن فض ای

ــم.  ــر بگیری ــوزه را در نظ ــن ح ــر ای درگی
حاجــی هاشــمی در رابطــه بــا ضــرورت تولیــد 
بازی هــای رایانــه ای درکشــور گفــت: مــا 
ــا را  ــدی از بازی ه ــیوه جدی ــبک و ش ــد س بای

از لحــاظ ســناریو و گیــم پلــی )طراحــی بازی( 
ــر  ــرکت های حاض ــه ش ــم چراک ــد کنی تولی
 ESA ــه ــی مجموع ــا یعن ــم دنی ــی گی در الب
الگوهــای  بــا  بازی هایــی  نمی خواهنــد 
اســالمی در دنیــا معرفــی و ســاخته شــوند تــا 
بتواننــد اهــداف خــود را کــه همــان خشــونت 
و مســائل غیــر اخالقــی اســت، ترویــج 
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــن رابط ــد. وی  در همی دهن
ــی  ــه بعض ــرکت ها ک ــن ش ــه ای از ای مجموع
ــن  ــی ای ــتند ط ــتی هس ــا صهیونیس از آن ه
ــد  ــالمی و ض ــد اس ــای ض ــال ها بازی ه س

ــاختند.  ــا س ــادی در دنی ــی زی ایران
ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــمی ب ــی هاش حاج
بایــد موضوعــات بیــداری اســالمی را در 
بازی هــای ایرانــی ترویــج داد اذعــان داشــت: 
می شــود  تــالش  غربــی  بازی  هــای  در 
عالوه بــر مــوج اســالم هراســی و القــای 
خشــونت بــه کاربــران بــا نشــر مســائل غیــر 
اخالقــی، ســبک زندگــی جامعــه را هــم 
ــای  ــناس بازی ه ــن کارش ــد. ای ــر دهن تغیی
ریانــه ای بــا بیــان ظرفیــت شــرکت های 
ــت:  ــوزه، گف ــن ح ــور در ای ــرداز کش ــده پ ای
در ســاخت بازی هــا بایــد از شــرکت ها و 
ــرا  ــم، زی ــای کوچــک شــروع کنی مجموعه ه
مجموعه هــا  ایــن  در  خوبــی  ایده هــای 
ــت  ــذب و حمای ــا ج ــه ب ــرد ک ــکل می گی ش
موفقیت هــای  بــه  می تــوان  آن هــا  از 
ــی  ــه خصــوص در بازی هــای موبایل ــی ب خوب

ــری  ــی هاشــمی در بخــش دیگ ــید. حاج رس
از ســخنانش دربــاره ورود جشــنواره عمــار 
ــرد:  ــان ک ــه ای بی ــای رایان ــوزه بازی ه ــه ح ب
امــروز، رســانه بســیاری از مــردم دنیــا، بــازی 
رایانــه ای اســت بــه همیــن دلیــل عمــار ابــزار 
ــد از  ــیخص داده و بع ــت تش ــودش را درس خ
ســینما بــه ســراغ بازی هــای رایانــه ای آمــده 
اســت  امــا بایــد بدانیــم از ایــن ابــزار چگونــه 
بــرای انتقــال پیــام خودمــان و روشــنگری در 
رابطــه بــا مســائل نــاب دینــی اســتفاده کنیم. 
در همیــن راســتا بایــد بعــد از طراحــی ســناریو 
ــی  ــراغ طراح ــه س ــی ب ــای بوم و بازی نامه ه
ــد برویــم چــرا کــه بســیاری  گیــم پلــی جدی
ــه  ــه ای ب ــای رایان ــازی ه ــا از ب ــردم دنی از م
ــرس،  ــر ت ــاس آن ب ــه اس ــی ک ــکل کنون ش
ــی  ــائل غیراخالق ــونت و مس ــری، خش غارتگ
اســت خســته و دلــزده شــده انــد و بــه دنبــال 
ــا اشــاره  ــرای آن هســتند. وی ب ــی ب جایگزین
بــه جشــنواره بازی هــای رایانــه ای عمــار 
ــه دنبــال تغییــر فضــا  تصریــح کــرد: عمــار ب
و ارائــه حرفــی جدیــد در ایــن حــوزه اســت و 
ــده  ــه روز و زمیــن مان ــد موضوعــات ب می توان
ــداری  ــالمی، بی ــالب اس ــائل انق ــل مس مث
ــه  ــی ب ــرکت های غرب ــه ش ــالمی و... را ک اس
ــی  ــده معرف ــف ش ــه و تحری ــورت وارون ص
می کننــد، بــرای کشــورهای مســلمان مطــرح 
کنــد و رســانه قشــر بزرگــی در جهــان باشــد 

ــدند.  ــته ش ــی خس ــای غرب ــه از بازی ه ک

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

هدف اصلی بازی های رایانه ای 
تغییر سبک زندگی است
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ــای رایانه ای بازیه

در گفتگو با مهر عنوان شد:

» عمار« فرصتی 
برای تغییر نگاه 
تهدیدمحور به 
بازی سازی است

ــن طوســی  ــر موسســه خواجــه نصیرالدی مدی
گفت:جشــنواره عمــار فرصــت بســیار خوبــی 
ــازی را  ــه ب ــانی را ک ــدگاه کس ــا دی ــت ت اس
تهدیــدی بــرای فرهنــگ خــود می داننــد 

ــد.  ــر ده تغیی
ــه  ــه خواج ــر موسس ــط، مدی ــی ضاب مصطف
کارشــناس  و  قــم  طوســی  نصیرالدیــن 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــه ای در گفتگ ــای رایان بازی ه
مهــر دربــاره جایــگاه بــازی رایانــه ای و 
بازی ســازی گفــت: امــروز، بــازی تبدیــل 
ــه  ــت و ب ــده اس ــم ش ــانه مه ــک رس ــه ی ب
اعتقــاد بیشــتر کارشناســان تــا ۱0 ســال 
ــینما  ــل س ــانه هایی مث ــن رس ــی جایگزی آت
ــت  ــا حمای ــد ب ــن از االن بای ــود، بنابرای می ش
ــبی در  ــزی مناس ــی برنامه ری ــای ارزش گروه ه

ــرد.  ــورت گی ــوزه ص ــن ح ای
وی ادامــه داد: طبــق پیش بینی هــا، بــازی 
رایانــه ای در آینــده، نــوع آمــوزش علــوم 
ــد،  ــرار ده ــود ق ــر خ ــت تأثی ــف را تح مختل
رایانــه ای  بازی هــای  کــه  معنــا  بدیــن 
مهارتــی بــرای آمــوزش، مــورد اســتفاده 
ــوم  ــز عل ــرد و در حــال حاضــر نی ــرار می گی ق
مختلفــی مثــل برنامه نویســی و آناتومــی 

بــدن انســان بــرای کــودکان بــه ایــن شــیوه 
آمــوزش داده می شــود. ایــن کارشــناس، 
دربــاره وضعیــت بازی ســازی و محتــوای 
بازی هــای تولیــد شــده در کشــور اظهــار 
داشــت: بــا توجــه به شــروع ســاخت بــازی در 
کشــور اکنــون در شــرایط خوبــی قــرار داریــم 
ــه  ــر ب ــورهای دیگ ــا کش ــه ب ــا در مقایس ام
شــدت عقب هســتیم کــه یکــی از دالیــل آن 
ــادی اســت  ــت م ــه حمای ــازان ب ــاز بازی س نی
ــت  ــه عل ــایر کشــورها ب ــر در س ــن ام ــه ای ک
وجــود قانــون کپی رایــت میســر شــده اســت. 
ضابـط بیـان کـرد: به عنـوان مثـال، اگـر بطور 
میانگیـن یک بـازی در خـارج از کشـور حدود 
۲00 هـزار تومـان خریداری شـود، کپی شـده 
همـان بـازی، بـا قیمـت پنـج هـزار تومـان 
در داخـل عرضـه می شـود کـه ایـن قطعـاً راه 
پیشـرفت را برای بازی سـازان مسـتقل داخلی 
که تـوان مالی رقابـت را ندارد، دشـوار می کند. 
مدیـر موسسـه خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی 
قـم، تصریح کـرد: با وجـود اینکه بازی سـازی 
شـناخته  دنیـا  درآمـدزای  صنعـت  سـومین 
می شـود، در کشـور مـا بـه دالیلـی مثـل نبود 
کپـی رایت، تبلیغـات ضعیـف و... چنین چیزی 

وجـود ندارد. وی با اشـاره به فعالیـت و حمایت 
بنیـاد ملـی بـازی رایانـه ای از تولیـد کنندگان 
داخلـی اظهـار داشـت: ورود جشـنواره  عمـار 
بـه حـوزه بازی هـای رایانـه ای نقطـه قـوت و 
انگیزه ای اسـت کـه باعث می شـود عـالوه بر 
گروه هـای محـدود ارزشـی، افـراد دیگری هم 
کـه توانمنـدی ایـن عرصـه را دارنـد، وارد این 
حوزه شـوند کـه موجب ایجاد فضـای رقابتی و 

پیشـرفت بـازی رایانـه ای کشـور می شـود. 
ایــن کارشــناس تصریح کــرد: در عرصــه تولید 
بــازی رایانــه ای، بعضــی افــراد بــدون توجه به 
اینکــه چــه محتوایــی در بــازی باشــد، از آثــار 
ــی  ــرد در نتیجــه بازی های ــی الگــو می گی غرب
ــی،  ــای خارج ــد بازی ه ــازند همانن ــه می س ک
آســیبهایی مثــل خشــونت دارد بــا ایــن تفاوت 

کــه نســخه بومــی شــده هســتند.
وی در همیـن بـاره اضافـه کـرد: برخـالف 
افرادی کـه محتوا بـرای آن ها اهمیـت ندارد، 
پیـام و  ارزشـی دربـاره  نیروهـای متعهـد و 
مفهومـی که بـازی منتقـل می کند، حسـاس 
هسـتند و حضـور جشـنواره عمـار در بـازی 
رایانـه ای، جرقـه ای اسـت تـا چنیـن افـرادی 
کـه بروز کمـی دارنـد، بیشـتر وارد این عرصه 

شـوند. ایـن کارشـناس مطالعات رسـانه ای با 
اشـاره بـه ابهـام خانواده هـا دربـاره فرصت ها 
داد:  ادامـه  رایانـه ای،  بـازی  تهدیدهـای  و 
جشـنواره عمـار فرصت بسـیار خوبی اسـت تا 
دیدگاه کسـانی را کـه بـازی را تهدیدی برای 
فرهنـگ خـود می داننـد تغییـر دهد، چـرا که 
بـازی، ظرفیـت خوبـی بـرای نشـر محتـوای 
مفیـد و فرهنـگ صحیـح اسـت کـه بـه طور 
غیرمسـتقیم می توانـد فرهنگ سـازی کنـد. 
وی بــا ابــراز خوشــحالی از ورود عمــار در 
صنعــت بــازی رایانــه ای افــزود: حضــور عمــار 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ای ب ــازی رایان ــه ب در عرص
ــان  ــه مخاطب ــد توج ــش، می توان ــابقه  خوب س
بــه  نســبت  را  ارزشــی  تولیدکننــدگان  و 
اهمیــت بــازی جلــب کنــد و فضــای رقابتــی 
ــر موسســه خواجــه  ــد. مدی ــی ایجــاد کن خوب
نصیرالدیــن طوســی خاطرنشــان کــرد: در 
چندســال اخیر، پیشــرفت های چشــمگیری در 
صنعــت بــازی داشــتم و در حال حاضــر برخی 
بازی هــای رایانــه ای مــا در حــوزه بیــن المللی 
قابــل رقابــت هســتند، بنابریــن بــا ایــن رونــد 
ــهمی در  ــم س ــده، می توانی ــال آین ــج س در پن

ــیم. ــته باش ــی داش ــای جهان بازاره

ــی از  ــه یک ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــل بنی مدیرعام
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــاد اش ــن بنی ــال ۱۳۹۵ ای ــای س برنامه ه
ــه  ــی را ب ــه ای ایران ــای رایان ــی بازی ه ــیو تمام ــال آرش امس

ــرد.  ــم ک ــع خواهی ــه و تجمی ــی تهی ــورت دیجیتال ص
ــی  ــازار جهان ــون در ب ــد کــرد: هم اکن کریمــی قدوســی تاکی
بیــش از نیمــی از فــروش بازی هــای ویدئویــی بــه فــروش 
ــاله  ــر س ــی ه ــروش فیزیک ــاص دارد و ف ــی اختص دیجیتال

ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وي ب ــرده اس ــه ک ــی را تجرب ــد منف رش
ایــن کــه در ســال های گذشــته، بســیاری از بازی هــای 
ــه  ــد و ب ــخصی تولی ــای ش ــرای رایانه ه ــی ب ــه ای ایران رایان
ــادی  ــش زی ــت: بخ ــده اند گف ــه ش ــی عرض ــورت فیزیک ص
از ایــن بازی هــا از قفل هــای پیامکــی و غیــره اســتفاده 
ــا  ــر آن ه ــازی اکث ــامانه فعال س ــروز س ــه ام ــد ک می کرده ان
غیرفعــال اســت، در نتیجــه تهیــه بازی هــای قدیمــی 

ــده  ــن ش ــی غیرممک ــب ایران ــرای مخاط ــال ب ــی عم ایران
ــت.  اس

ــای  ــی بازی ه ــاد مل ــل بنی ــن دلی ــه همی ــه داد: ب وی ادام
ــای  ــی بازی ه ــیو مل ــا آرش ــده ت ــدد برآم ــه ای، درص رایان
رایانــه ای کــه شــامل زحمــات چندیــن ســاله تمــام 
ــی  ــورت دیجیتال ــه ص ــت را ب ــورمان اس ــازان کش بازی س
ــا امــکان اســتفاده مجــدد آن هــا فراهــم  جمــع آوری کنــد ت
شــود. کریمــی بــه غیرانحصــاری بــودن ایــن آرشــیو 
اشــاره کــرد و گفــت: ایــن آرشــیو، پــس از تهیــه در 
ــا  ــرد و آن ه ــرار می گی ــی ق ــگاه های دیجیتال ــار فروش اختی
ــر بســتر  ــا ب ــن بازی ه ــه عرضــه ای ــی ب ــه راحت ــد ب می توانن

ــد. ــی بپردازن ــت داخل ــت و اینتران اینترن

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

آرشیو ملی بازی های رایانه ای ایرانی عرضه می شود

http://mehrnews.com


صفحه 27 |  شماره 7 |  تیــر ماه 95 MEHR NEWSAGENCY

ــای رایانه ای بازیه

ــه ای گفــت: جشــنواره عمــار  یــک کارگــردان باز ی هــای رایان
بــا توجــه بــه رویکــردی کــه دارد، می توانــد نقــش بســزایی در 
تقویــت محصوالتــی داشــته باشــد کــه محتوایــی هماهنــگ با 

ــد.  ــل می کنن ــه را منتق ــگ جامع فرهن
ــارزه در  ــه ای »مب ــازی رایان ــاد حقیقــی، ســازنده ب شــاهین صی
خلیــج عــدن« و مدیرعامــل موسســه رســانه پــرداز آمیتیس در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه وضعیــت نابســامان 
تولیــد بازی هــای رایانــه ای در کشــور، گفــت: در ایــن عرصــه، 
تاکنــون ســاماندهی کامــل و مناســبی نداشــتیم، حتــی 
نهادهــای متولــی ایــن حــوزه هــم بــا مشــکل تامیــن بودجــه 

دســت بــه گریبــان هســتند. 
ــل  ــن دلی ــه ای ــکل، ب ــن مش ــی از ای ــه داد: بخش وی ادام
اســت کــه هنــوز بــه عنــوان یــک رســانه بــه بــازی  
ــه ای،  ــازی رایان ــه ب ــی ک ــگاه نمی شــود، در حال ــه ای، ن رایان
ــرأت  ــه ج ــت و ب ــردم اس ــرگرمی  م ــده ای از س ــش عم بخ
بــازی  صــرف  مــردم،  کــه  زمانــی  گفــت  می تــوان 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــتر از زمان ــب بیش ــه مرات ــد ب می کنن

می گذارنــد.  دیگــر  رســانه های 
صیــاد حقیقــی بــا اشــاره بــه قابــل توجــه بــودن محصــوالت 
داخلــی تولیــد شــده از نظــر فنــی و محتوایــی، بیــان کــرد: در 
حــال حاضــر، در منطقــه جــزء کشــورهای تأثیرگــذار در حــوزه 
ــادی را هــم داریــم  ــه ای هســتیم، گرچــه افــراد زی ــازی رایان ب
ــه  ــد محصــول، ب ــدی تولی ــودن توانمن ــم دارا ب ــی رغ ــه عل ک

صــورت شایســته، از ظرفیتشــان اســتفاده نشــده اســت. 
ــان  ــا بی ــج عــدن« ب ــارزه در خلی ــه ای »مب ــازی رایان ســازنده ب
ــن  ــاخت های الزم ای ــل زیرس ــتن حداق ــل نداش ــه بدلی اینک
حــوزه، نمی تــوان عنــوان صنعــت بــازی رایانــه ای را در کشــور 
بــه کار بــرد، افــزود: اگــر در نــگاه کالن خــود در ایــن عرصــه، 

تغییراتــی ایجــاد کنیم مــی توانیــم تولیــدات بهتری هم داشــته 
باشــیم کــه البتــه مــواردی هــم بودنــد کــه می توانســتند بــرای 

کشــور، ارز آوری هــم کننــد.
ــانه ای  ــوت رس ــه بایک ــبت ب ــه نس ــا گالی ــی ب ــاد حقیق صی
ــی،  ــازی داخل ــک ب ــت: ی ــار داش ــی، اظه ــوالت داخل محص
حتــی اگــر محتوایــی هــم نداشــته  باشــد، امــا همــان زمانــی 
ــود  ــث می ش ــد، باع ــر می کن ــرد را پ ــت ف ــات فراغ ــه از اوق ک
مخاطــب ســراغ محصــول خارجــی کــه محتــوا و پیــام منفــی 
دارد، نــرود کــه ایــن در ســطح خــودش مــی توانــد مثبت باشــد 
ــی  ــده م ــدات را نادی ــن تولی ــا ای ــانه های م ــفانه رس ــا متاس ام

گیرنــد و صــدای بازی ســازان شــنیده نمی شــود. 
ســازنده بــازی رایانــه ای »مبــارزه در خلیــج عــدن« در همیــن 
بــاره ادامــه داد: عــدم توجــه مســئوالن و رســانه ها بــه عرصــه 
ــن عرصــه  ــاالن ای ــه ای، باعــث دلســردی فع ــای رایان بازی ه
می شــود تــا جایــی کــه موجــب می شــود ظرفیت هــا و 
افــرادی کــه بــا نــگاه محتوایــی، محصــول تولیــد می کردنــد، 
بــا کنــار گذاشــتن ایــن مســئله، تنهــا بــا هــدف بــازار فعالیــت 

کننــد. 
وی دربــاره حضــور نهادهــا و گروه هــای مردمــی در ایــن 
عرصــه اظهــار داشــت: چنیــن گروه هایــی در واقــع برآینــدی از 
جامعــه هســتند و حتــی می تواننــد صــدای فعــاالن بازی هــای 
رایانــه ای را ســازمان یافته تر بــه مســئوالن برســانند کــه 

ــت.  ــش اس ــذار و نتیجه بخ ــت، تأثیرگ ــن حرک ــا ای مطمئن
ــن  ــای ای ــاره کارکرده ــه ای درب ــای رایان ــال بازی ه ــن فع ای
ــانه،  ــک رس ــوان ی ــه عن ــازی ب ــرد: ب ــان ک ــده، خاطرنش پدی
ــن  ــد و ای ــی باش ــای مختلف ــده پیام ه ــل کنن ــد منتق می توان
ــد مــوارد آموزشــی هــم داشــته  باشــند  پیام هــا حتــی می توانن
امــا آن چــه بــازی را از ســایر رســانه ها متمایــز می کنــد، 

ــت.  ــی آن اس ــاختار تعامل س
ــه،  ــای پای ــه در رده ه ــور ک ــزود: همان ط ــی اف ــاد حقیق صی
آمــوزش در قالــب شــعر یــا بــازی فیزیکــی صــورت می گیرد 
و اثــر مانــدگاری بــر جــای می گــذارد ایــن اتفــاق در بحــث 
بــازی رایانــه ای تشــدید می شــود یعنــی در حــوزه آموزشــی  
ــر  ــه تأثی ــم ک ــتفاده کنی ــزار اس ــن اب ــم از ای ــم می توانی ه
ــده  ــاره آین ــد. وی درب ــته باش ــب داش ــتری روی مخاط بیش
ــا پیشــرفت  ــح کــرد: رســانه ها ب ــه ای تصری بازی هــای رایان
ــان را متناســب  ــه خودش ــوند، بلک ــوژی حــذف نمی ش تکنول
بــا زمــان، بــه روز می کننــد، بــه صورتــی کــه دیگــر تفاوتــی 
بیــن فضــای واقعــی و فضــای مجــازی احســاس نمی شــود، 
بــه طــور مثــال، می تــوان گفــت ســینما بــه ســمت تعاملــی 
شــدن مــی رود و در ایــن بیــن بــازی رایانــه ای نیــز به روزتــر 

می شــود. 
ــاره  ــدن« درب ــج ع ــارزه در خلی ــه ای »مب ــازی رایان ــازنده ب س
حضــور جشــنواره عمــار در عرصــه بازی هــای رایانــه ای بیــان 
کــرد: جشــنواره عمــار بــا توجــه بــه ارزش گــذاری و رویکــردی 
کــه دارد، اگــر بــه صــورت مناســب پیگیــری شــود، می توانــد 
ــی باشــد  ــد محصوالت ــت تولی نقــش بســزایی در رشــد و تقوی
کــه پیــام و محتــوای متناســب بــا فرهنــگ جامعــه را منتقــل 

کننــد. 
ــه ای  ــای رایان ــع بازی ه ــکالت توزی ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
اظهــار داشــت: پیــش از ایــن، ناشــران زیــادی در ایــن عرصــه 
ــکال  ــر فیزی ــر ناش ــال حاض ــا در ح ــد، ام ــت می کردن فعالی
ــا سیاســت گذاری  ــد ب ــازی نداریــم و جشــنواره عمــار می توان ب
بــرای بکارگیــری ظرفیت هــای  مناســب و بسترســازی 
ــی  ــع محصوالت ــه توزی ــه وارد شــود و ب ــن زمین ــود، در ای موج

ــد. ــک کن ــده اند، کم ــد ش ــب تولی ــوای مناس ــا محت ــه ب ک

سازنده بازی رایانه ای »مبارزه در خلیج عدن«؛

» عمار« می تواند باعث رشد بازی های هماهنگ با فرهنگ جامعه شود
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بازی فکری و نسخه عربی 
»بچرخ تا بچرخیم« 
در لبنان منتشر شد

ــخه  ــم« نس ــا بچرخی ــرخ ت ــن »بچ ــترده از انیمیش ــتقبال گس ــد از اس بع
عربــی ایــن انیمیشــن نیــز منتشــر شــد. نســخه عربــی ایــن پویانمایــی 
ــازی فکــری و داســتان مصــور )کمیــک  ــد و انتشــار ب ــا تولی ــان ب همزم
ــا  اســتریپ( در کشــور لبنــان منتشــر شــده و داســتان مصــور »بچــرخ ت
ــی  ــه لبنان ــل!« در ماهنام ــا بالب ــی »دوري ی ــوان عرب ــا عن ــم« ب بچرخی
ــه  ــا تهی ــی ب ــه لبنان ــن ماهنام ــت. ای ــیده اس ــاپ رس ــه چ ــدی« ب »مه
ــی را  ــا کــودکان لبنان ــد ت ــن انیمشــن ســعی مــی کن داســتان مصــور ای
بــا موضــوع اســتکبار ســتیزی آشــنا کنــد. در روزهــای اخیــر اســتقبال از 
انیمیشــن »بچــرخ تــا بچرخیــم« در داخــل ایــران نیــز رشــد محسوســی 
ــوع  ــن از مجم ــن انیمیش ــد از ای ــر بازدی ــه اخی ــک هفت ــی ی ــته و ط داش
یــک میلیــون بــار گــذر کــرده اســت. انیمیشــن »بچــرخ تــا بچرخیــم« به 
قلــم محمــد سرشــار، تهیــه کنندگــی محمــد امیــن همدانــی و کارگردانی 
ــوس  ــده فان ــد و برن ــته تولی ــال گذش ــاه س ــرداد م ــون خ ــول آذرگ رس

ــود. ششــمین جشــنواره مردمــی عمــار شــده ب

پیش تــر  کــه   »۲0۱۶ »والیبــال  ایرانــی  بــازی 
ــن  ــس از گرفت ــد، پ ــده می ش ــدرن« نامی ــال م »والیب
مجــوز نشــر، اوایــل اردیبهشــت مــاه و پیــش از آغــاز 
ــود.  ــر می ش ــال منتش ــی والیب ــگ جهان ــزاری لی برگ
ــام  ــیدن ن ــی و درخش ــای پی درپ ــس از موفقیت ه پ
ــابقات  ــب مس ــورمان در اغل ــال کش ــی والیب ــم مل تی
ــاخت  ــوس س ــازی کاکت ــتودیو بازی س ــی؛ اس جهان
ــال ۹۳  ــل س ــن ورزش را از اوای ــاس ای ــر اس ــازی ب ب
آغــاز کــرد. بــازی »والیبــال ۲0۱۶« به عنــوان اولیــن 
بــازی ویدئویــی والیبــال در کشــور شــناخته می شــود 
ــازی حضــور  ــال جهــان در ب ــر والیب ــم برت کــه ۳۲ تی
ــان  ــداد بازیکن ــد. از نظــر گســتردگی تیم هــا و تع دارن
شبیه ســازی شــده، رقیبــی بــرای ایــن بــازی حتــی در 

ســطح جهانــی وجــود نــدارد. حالت هــای مســابقه ای 
مختلفــی هــم بــرای بــازی در نظــر گرفتــه شــده کــه 
ــتانه،  ــابقات دوس ــه مس ــوان ب ــا می ت ــه آن ه از جمل
لیــگ جهانــی، جام جهانــی، قهرمانــی جهــان و 
ــگری  ــت گزارش ــل اهمی ــه دلی ــرد. ب ــاره ک ــره اش غی
در بازی هــای ورزشــی، تولیدکننــدگان والیبــال ۲0۱۶ 
بــا گزارشــگر مطــرح والیبــال »کیومــرث ُکــرده« بــه 
ــازی را  ــگر ب ــن گزارش ــدای ای ــیدند و ص ــق رس تواف
ــازی  ــن ب ــار ای ــه انتش ــرد. وظیف ــد ک ــی خواه همراه
ــه اســت و  ــده گرفت ــو« برعه را شــرکت »های-وی ی
قصــد دارد بــازی را اوایــل اردیبهشــت مــاه و پیــش از 
آغــاز لیــگ جهانــی والیبــال کــه در خــرداد مــاه آغــاز 

ــد. ــر کن ــود، منتش می ش

با حضور ۳۲ تیم مطرح جهانی؛

بازی ایرانی »والیبال ۲۰۱۶« منتشر می شود

نویسنده و طراح بازی »من سربازم«؛

تولید بازی  رایانه ای 
بومی، راهی برای مقابله 

با جنگ نرم  است
شــهاب میرزایــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر از تولیــد بــازی 
رایانــه ای »مــن یــک ســربازم« خبــر داد و افــزود: ایــن بــازی 
ــازی، کاری از  ــن ب ــردازد. ای ــرم می پ ــگ ن ــا جن ــه ب ــه مقابل ب
ــی آن را  ــه« اســت کــه نویســندگی و کارگردان گــروه »نیکدون
خــود مــن برعهــده داشــته ام و مدیریــت هنــری آن با  احســان 
میرزایــی  بــوده کــه دوره نظامــی را در ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی گذرانــده اســت. بــه گفتــه کارگــردان »من ســربازم«، 
ایــن بــازی در عیــن حــال کــه اثــری ســرگرم کننــده اســت، 
نوجوانــان و جوانــان را از اســتراتژی و شــیوه نویــن نفــوذ 
ــر  ــد؛ عالوه ب ــگ، آگاه می کن ــر و فرهن ــق هن ــمن از طری دش
آن بــا توجــه بــه تهدیداتــی کــه از ســوی دشــمنان بــر علیــه 
کشــورمان صــورت می گیــرد، ایــن بــازی بــا محتــوای 
آموزشــی خــود، مخاطبــان ایــن حــوزه را بــرای هرگونــه حمله 

ــد.  ــاده می کن ــی آم ــی و نظام فرهنگ

میرزایی از تولید و انتشـار نسـخه ای از این بازی بـرای نوجوانان 
و جوانـان افغـان خبر داد و گفـت: با توجه به اینکه شـخصیت 
شـمال  »Metal Gear Solid V«در  بـازی  اصلـی 
افغانسـتان بـه ماموریـت می پـردازد، نسـخه ای از بـازی »مـن 
سـربازم« بـا عنـوان »شـیر افغـان« بـرای آگاه سـازی جوانـان 
مسـلمان کشـور همسـایه مان افغانسـتان، تولیـد می شـود چـرا 
کـه در ایـن بـازی، آنهـا هـم  هـدف تهاجـم فرهنگی دشـمن 

قـرار گرفته انـد.
ایــن کارگــردان و نویســنده بازی هــای رایانــه ای گفــت: 
نســخه »شــیر افغــان«، مخاطبــان نوجــوان و جــوان افغــان را 
ــد  ــهید احم ــد، ش ــردار مجاه ــای س ــا و آرمان ه ــا دالوری ه ب
شــاه مســعود آشــنا می کنــد و خــوب اســت در شــرایط 
ــه  ــود و ب ــی خ ــر بوم ــگ و هن ــه فرهن ــازها ب ــی، بازی س فعل
ــان  ــتری نش ــه بیش ــان، توج ــاخص سرزمین ش ــای ش چهره ه
ــه  ــم ارزشــی ب ــال مفاهی ــرای انتق ــی جــذاب ب ــد و از قالب دهن

ــد. ــره ببرن ــوان به ــل ج نس
ــا  ــد ب ــعی دارن ــمنان س ــت دش ــی، سال هاس ــه میرزای ــه گفت ب
تهاجــم فرهنگــی، نســل جــوان را کــه آینــده ســازان کشــورند 
ــی تفــاوت  ــی اهمیــت و ب ــادات ب ــه فرهنــگ و اعتق نســبت ب
کننــد و بــا روش هــای مختلــف ســعی دارنــد بــه داخــل کشــور 
ــام معظــم  ــه مق ــزی اســت ک ــان چی ــن هم ــد و ای ــوذ کنن نف
رهبــری بارهــا بــر آن تاکیــد داشــته و خطرهــای آن را هشــدار 
ــن اســتراتژی هایی  ــد. از طــرف دیگــر، یکــی از مهمتری داده ان

کــه دشــمن از آن به عنــوان وســیله ای بــرای هجــوم فرهنگی 
ــالمی  ــران اس ــژه ای ــرفت، به وی ــال پیش ــورهای در ح ــه کش ب
ــود را  ــداوت خ ــق ع ــن طری ــا از ای ــد و باره ــتفاده می کن اس

ــت.  ــه ای اس ــای رایان ــان داده، بازی ه نش
تولیدکننـده بـازی »پایـان گمراهـی« بـا اشـاره بـه این کـه 
بازی هـای رایانـه ای، امـروزه بـه پرمصرف تریـن و مهم تریـن 
ابزار سـرگرمی و فرهنگ سـازی کـودکان و نوجوانـان در جهان 
تبدیـل شـده گفت: بازی سـازان مـا باید هوشـیار باشـند و برای 
تولیـد و توسـعه بازی هایـی بـا محتـوای منطبـق بـر فرهنـگ 
بومی، ملی و اسـالمی  تـالش کنند و به ترویـج مبانی فرهنگی 
و هویـت اسـالمی ایرانـی از طریق ایـن صنعت با نـگاه ویژه به 

کـودکان و نوجوانـان بپردازند.
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 اولین نشست خبری حسن کریمی قدوسی مدیرعامل 
هدف  با  جدید  سال  در  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد 
تشریح برنامه ةای این بنیاد در سال ۹۵ روز سه شنبه ۱۴ 
اردیبهشت ماه در محل ساختمان مرکزی بنیاد برگزار شد.

در ابتــدای ایــن نشســت قدوســی ضمن تســلیت شــهادت امام 
موســی کاظــم)ع( گفــت: گــزارش عملکــرد بنیــاد در ســال ۹۴ 
پیــش از ایــن در قالــب دفترچــه ای تدویــن شــده و در دســترس 
ــن نشســت را  ــل ای ــن دلی ــه همی ــرار دارد و ب ــی رســانه ق اهال
بیشــتر بــه برنامه هــای ســال جــاری اختصــاص خواهیــم داد. 
ــرای  ــن ب ــت ای ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــه داد: ب ــی ادام قدوس
ــد  ــه ای بع ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــه بنی ــار اســت ک ــن ب اولی
از نزدیــک بــه 8 ســالی کــه از عمــر آن می گــذرد، ســال خــود 
ــانی  ــعه و سرمایه انس ــد توس ــد. واح ــاز می کن ــه  آغ ــا برنام را ب
در بنیــاد ســعی کرده انــد بــا بررســی نیازهــای صنعتــی 
ــای  ــی از اولویت ه ــی دقیق ــه ارزیاب ــا ب بازی ســازان و خانواده ه
مــا در ایــن عرصــه دســت پیــدا کننــد و بــا توجــه بــه بودجــه 
محــدودی هــم کــه در اختیــار داریــم ســعی کردیم برای ســال 
ــه  ــم. ب ــش بروی ــی پی ــال عملیات ــزی کام ــا بودجه ری ــاری ب ج
ــول  ــه در ط ــم ک ــم بگویی ــروز می توانی ــم ام ــل ه ــن دلی همی
ــل  ــم داد. مدیرعام ــی انجــام خواهی ــاری چــه کارهای ســال ج
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــه ای در ادام ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
ــه عنــوان ســه وظیفــه  »جریان ســازی، حمایــت و نظــارت« ب
ــه تشــریح برنامه هــای ســال ۹۵ در ایــن  ــاد ب ــن بنی ــی ای اصل

ســه حــوزه پرداخــت.

تالش برای برقراری ارتباط با جامعه بین الملل
ــع  ــه رف ــه ب ــا توج ــت: ب ــازی گف ــاره جریان س ــی درب قدوس
تحریم هــا ایــن خــالء احســاس شــد کــه مــا هیــچ راهنمایــی 
بــرای ورود ســرمایه گذاران خارجــی در حــوزه بازی هــای 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــل برق ــن دلی ــه همی ــم و ب ــه ای نداری رایان
ــرار داده ایــم و در همیــن  جامعــه بین الملــل را در دســتور کار ق
راســتا کتابــی پیرامــون کســب و کار در بــازار بازی هــای 

ــت.  ــن اس ــت تدوی ــران در دس ــه ای ای رایان
ــی  ــاق بازرگان ــار ات ــک در اختی ــده ای نزدی ــاب در آین ــن کت ای
ســایر کشــورها و دیگــر مراکــز اقتصــادی قــرار خواهــد گرفت. 
وی ادامــه داد: در ایــن کتــاب قوانیــن باز ی ســازی در ایــران و 
نــکات محتوایــی الزم در ایــن زمینــه بــه طــور کامــل تبییــن 
ــنایی  ــق آن آش ــد از طری ــی بتوانن ــاالن خارج ــا فع ــده ت ش
بیشــتری بــا بــازار ایــران بــه دســت بیاورنــد. قدوســی در ادامــه 
بــه برگــزاری دو کنفرانــس بین الملــل در ســال ۹۵ اشــاره کــرد 
و گفــت: اســفندماه امســال شــاهد برگــزاری یکــی از بزرگترین 
رویدادهــا در حــوزه بازی هــای رایانــه ای در بــرج میــالد 
ــت(  ــم کانک ــران گی ــس TGC )ته ــود. کنفران ــم ب خواهی
رویــدادی اســت کــه تــالش داریــم تبدیــل بــه  محیطــی برای 
ــود.  ــران ش ــه ای در ای ــای رایان ــازر بازی ه ــی ب درک بین الملل
ــم  ــاری ه ــال ج ــاد در س ــن بنی ــس ای ــر کنفران ــه دیگ وی ب
اشــاره کــرد و گفــت: کنفرانــس بین المللــی بازی هــای جــدی 
ــدی  ــای ج ــد. بازی ه ــد ش ــزار خواه ــال برگ ــر امس ــم پایی ه
ــر  ــور دیگ ــان و ام ــوزش، درم ــون آم ــی همچ ــا رویکردهای ب
ــدا  ــه ای پی ــای رایان ــازار بازی ه ــی در ب ــت باالی ــروزه اهمی ام
کــرده اســت و برگــزاری ایــن کنفرانــس کمــک خواهــد کــرد 
تــا ایــن حــوزه مــورد توجــه نهادهــای مختلــف در ایــران هــم 

ــرد.  ــرار بگی ق
برگــزاری مســابقات بازی ســازی میــان انســتیتو ملــی 
ــس  ــه و پاری ــازان ترکی ــران و بازی س ــه ای ای ــای رایان بازی ه
و برگــزاری مســابقات اســتانی بازی ســازی از تابســتان امســال 

ــی در  ــاد مل ــای بنی ــر برنامه ه ــور از دیگ ــگاه های کش در دانش
ــود.  ســال جــاری خواهــد ب

حمایت از گیمرها
ــا  ــوی از گیمره ــادی و معن ــت م ــه حمای ــه ب ــی در ادام قدوس
ــا در  ــل غالب ــال های قب ــا در س ــت: گیمره ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــا امســال برنام ــد ام ــول می ماندن ــی مغف برنامه هــای حمایت
ــت  ــف هوی ــروه و تعری ــن گ ــت از ای ــرای حمای ــی ب مفصل
ــاد  ــم. مدیرعامــل بنی ــرای آن هــا در نظــر گرفته ای مشــخص ب
ــازار  ــن ب ــل و تخمی ــن از تحلی ــه ای همچنی ــای رایان بازی ه
ــا ۱۱  ــش ت ــن پوی ــت: ای ــر داد و گف ــه ای خب ــای رایان بازی ه
ــج آن را  ــاه نتای ــدای تیرم ــه اتمــام می رســد و از ابت ــاه ب خردادم
منتشــر خواهیــم کــرد. آمــار موجــود امــروز مربــوط بــه پویــش 
ســال ۹۲ اســت و امســال اطالعــات مــا در ایــن زمینــه بــه روز 

خواهــد شــد. 
ــوع  ــا موض ــم ب ــتقلی ه ــش مس ــش، پیمای ــن پوی ــار ای در کن
بازی هــای مبایلــی صــورت خواهــد گرفــت. قدوســی در ادامــه 
از انتشــار نشــریه تخصصــی مطالعــات بــازی بــه عنــوان اولین 
ــای  ــوزه بازی ه ــران در ح ــی در ای ــی پژوهش ــال تخصص ژورن
ــه  ــار ب ــرج چه ــریه از ب ــن نش ــت: ای ــر اد و گف ــه ای خب رایان
صــورت منظــم منتشــر خواهد شــد و بــرای همــه دانشــگاه ها و 
محافــل تخصصــی ارســال می شــود. وی بــه فرآینــد طراحــی 
شــده بــرای رونمایــی از بازی هــای رایانــه ای براســاس 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــاالری« ه »شایسته س
ــا تشــخیص و انتخــاب  ــازی ب ایــن طراحــی هــر مــاه یــک ب
ــود  ــاب می ش ــی انتخ ــرای رونمای ــان ب ــازان و مخاطب بازی س
تــا فرآینــد آن کامــال شــفاف باشــد و ایــن شــائبه پیــش نیایــد 
کــه بنیــاد تنهــا بــرای بازی هــای تولیــد خــود آئیــن رونمایــی 

برگــزار می کنــد. 
آمــوزش بــه خانواده هــا در ســراهای محلــه، برگــزاری 
ــوزش  ــران، آم ــف ته ــاط مختل ــی در نق ــگاه های محل نمایش
ــا همــکاری  ــرورش ب ــوزش و پ ــی در آم ــور تربیت نیروهــای ام
ــرای  ــالش ب ــز ت ــاز و نی ــای غیرمج ــا بازی ه ــارزه ب ــتاد مب س
ارشــد  مقطــع  در  رایانــه ای  بازی  ســازی  رشــته  ایجــاد 
دانشــگاه آزاد از دیگــر برنامه هایــی بــود کــه مدیرعامــل بنیــاد 

ــه  ــال ۹۵ ب ــای س ــت برنامه ه ــه ای در فهرس ــای رایان بازی ه
ــرد. ــاره ک آن اش

تجهیــز ســه دانشــگاه معتبــر بــرای پژوهــش در 
ــه ای ــای رایان ــوزه بازی ه ح

ــاد در  ــه برنامه هــای بنی کریمــی قدوســی در ادامــه نشســت ب
ــامانه ای  ــی س ــه طراح ــدا ب ــت و ابت ــت« پرداخ ــوزه »حمای ح
ــی  ــاد فضای ــدف ایج ــا ه ــوری؟« ب ــه ج ــوان »چ ــت عن تح
ــر  ــا یکدیگ ــازان ب ــتفیم بازی س ــل مس ــو و تعام ــرای گفتگ ب
اشــاره کــرد. وی بــه برنامه ریــزی بــرای تجهیــز ســه دانشــگاه 
معتبــر در جهــت تبدیــل شــدن بــه مراکــز پژوهشــی در حــوزه 
ــه  ــن زمین ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــه ای اش ــای رایان بازی ه
ــیده و  ــی رس ــه نهای ــه مراحل ــران ب ــگاه ته ــا دانش ــات ب توافق
هنــوز دو دانشــگاه دیگــر مشــخص نشــده اند. طراحــی ســامانه 
ــاالن حــوزه  ــرای فع ــی ب ــا هــدف بازاریاب ــز« ب »ســی جی جای
ــی  ــامانه ای آموزش ــی از س ــز رونمای ــه ای و نی ــای رایان بازی ه
ــه بازی ســازان از دیگــر  ــوای آموزشــی ب ــه محت ــا هــدف ارائ ب
ــود.  ــرای ســال جــاری خواهــد ب برنامه هــای حمایتــی بنیــاد ب
از  هدفمنــد  حمایــت  از  همچنیــن  قدوســی  کریمــی 
پایان نامه هــای کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری 
ــن  ــش از ای ــا پی ــا ت ــس حمایت ه ــن جن ــت: ای ــر داد و گف خب
هیــچ گاه هدفمنــد نبــوده و بــرای اولیــن بــار بــرای ایــن منظور 
ــی،  ــه کارشناس ــا ۵ پایان نام ــم ت ــر گرفته ای ــه ای در نظ بودج
ــورت  ــه ص ــرا را ب ــه دکت ــد و ۱0 پایان نام ــه ارش ۱0 پایان نام
ــته های  ــی بس ــم. طراح ــرار دهی ــت ق ــورد حمای ــتقیم م مس
ــم از  ــن ه ــی آنالی ــای ایران ــی بازی ه ــرای میزبان ــی ب حمایت
ــرای  ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــای بنی ــر برنامه ه دیگ
ســال ۹۵ خواهــد بــود. ســومین حــوزه تبییــن برنامه هــای بنیاد 
حــوزه »نظــارت« بــود کــه کریمــی قدوســی در ایــن بخش به 
رونمایــی از ســامانه مشــاوره تلفنــی و اینترنتــی بــه خانواده هــا 
ــه ای در پاییــز  در راســتای اســتفاده صحیــح از بازی هــای رایان

ــرد.  ــاره ک امســال اش
وی همچنیــن گفــت: از مصوبــات شــورایعالی فضــای مجــازی 
ــف از صداوســیما و  ــن تخفی ــا گرفت ــه ب ــم ک هــم انتظــار داری
ــت  ــه ای موافق ــای رایان ــغ بازی ه ــور تبلی ــه منظ ــهرداری ب ش

بازی های رایانه ای صاحب »برنامه« شد
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شــود. ادامــه نشســت خبــری مدیرعامــل بنیــاد ملــی 
ــاص  ــانه اختص ــی رس ــش اهال ــه پرس ــه ای ب ــای رایان بازی ه
ــه ســوالی  ــن بخــش و در پاســخ ب داشــت کــه قدوســی در ای
دربــاره حمایــت از بازی هــای قرآنــی گفــت: براســاس 
ــت  ــی از مزی ــای قرآن ــته ایم بازی ه ــه داش ــزی ای ک برنامه ری
ویــژه ای بــراای بهره منــدی از تســهیالت کم بهــره ویــژه 
بازی ســازان برخــوردار خواهنــد بــود. وی بــه برگــزاری قطعــی 
جشــنواره ششــم بازی هــای رایانــه ای هــم اشــاره کــرد و گفت: 
بــا بخــش خصوصــی بــرای برگــزاری نمایشــگاه وارد مذاکــره 
ــه  ــت ک ــن اس ــاره ای ــن ب ــر در ای ــن خب ــده ایم و تازه تری ش
امــکان اجــاره مصــال بــه دلیــل پــر بــودن برنامــه آن ها میســر 
ــرج  ــن نمایشــگاه را در ب ــفندماه ای ــم اس ــاید بتوانی نشــده و ش

ــم. ــزار کنی ــالد برگ می

نمی توانیــم بــا بودجــه خودمــان نمایشــگاه 
ــم ــزار کنی برگ

ــا توجــه بــه شــرایط مالــی  کریمــی قدوســی تصریــح کــرد: ب
ــان نمایشــگاه برگــزار  ــا بودجــه خودم ــم ب ــا نمی توانی ــاد م بنی
ــده اســت  ــای کار آم ــه بخــش خصوصــی پ ــاال ک ــم و ح کنی
ــه  ــداد ب ــن روی ــزاری ای ــرای برگ ــی ب ــه زمان ــم چ ــد ببینی بای

توافــق خواهیــم رســید. وی در بخــش دیگــری از اظهاراتــش 
گفــت: یکــی از بزرگتریــن اتفاقــات امســال تحقــق وعــده ای 
اســت کــه مــن در ســال ۹۳ مطــرح کــردم و آن برنامه ریــزی 
ــا  ــه بازی ه ــال عرض ــازار دیجیت ــن ب ــاح بزرگتری ــرای افتت ب
ــال  ــفند امس ــا اس ــن ی ــازار در بهم ــن ب ــه ای ــود ک ــد ب خواه

ــد.  ــد ش ــی خواه رونمای
تحلیــل مــا ایــن اســت کــه رونمایــی از ایــن بــازار بزرگتریــن 
ــاد  اتفــاق در ایــن عرصــه محســوب می شــود. مدیرعامــل بنی
ــاره  ــری درب ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــه ای در پاس ــای رایان بازی ه
تعــداد هولوگرام هــای اســتفاده شــده از ســوی ناشــران 
ــه ۱8  ــک ب ــال ۹۲ نزدی ــا در س ــت: م ــته گف ــال گذش در س
ــران  ــه ناش ــه ای ب ــای رایان ــرای بازی ه ــرام ب ــون هولوگ میلی
ــون ۶00  ــه ۷ میلی ــته ب ــال گذش ــار در س ــن آم ــه ای ــم ک دادی
هــزار رســید. ایــن نشــان دهنــده واقعیتــی اســت کــه در کــف 
بــازار در جریــان اســت و مــا بایــد بــه جــای عرضــه فیزیکی به 
ــای  ــوزه بازی ه ــال در ح ــای دیجیت ــامان دهی بازاره ــر س فک

ــیم.  ــه ای باش رایان
وی همچنیــن دربــاره تأخیــر در صــدور مجــوز بازی هــا 
ــه نســبت یــک فیلــم  ــودن ایــن فرآینــد ب ــر ب ــه زمان ب هــم ب
ســینمایی اشــاره کــرد و گفــت بــا توجــه بــه طراحــی ســامانه 

ــل  ــه تحوی ــد از لحظ ــران می توانن ــه ناش ــانی هم اطالع رس
بــازی بــا بنیــاد تــا زمــان صــدور مجــوز گام بــه گام در جریــان 
مراحــل کار قــرار بگیرنــد و شــاید اینگونــه دیگــر شــائبه ای بــه 

ــد. وجــود نیای

افزایش 10 درصدی بودجه بنیاد در سال 95
بـه گفتـه قدوسـی در حـال حاضر بـه صورت اسـمی ۱۲ ناشـر 
بازی هـای رایانـه ای در کشـور وجـود دارد که به صـورت واقعی 
۶ شـرکت فعـال هسـتند. میـزان بودجـه بنیـاد ملـی بازی های 
رایانـه ای بـرای تحقـق برنامه های اعالم شـده هم سـوال یکی 
دیگر از رسـانه ها بود که قدوسـی در پاسـخ به آن گفـت: بودجه 
مـا در سـال گذشـته ۵ میلیـارد تومـان بـود و از ایـن میـزان ۴ 
میلیـارد تومـان آن تخصیـص پیـدا کـرد. امسـال و روی کاغـذ 
بودجـه درنظر گرفته شـده بـرای بنیـاد ۱۳ میلیارد تومان اسـت 
کـه افزایش بیـش از ۱00 درصـدی را نشـان می دهـد اما هنوز 
ایـن بودجه نهایی نشـده و مشـخص نیسـت چه بخشـی از آن 

تخصیص داده شـود. 
ــه  ــش بودج ــن افزای ــه همی ــه ب ــا توج ــا ب ــال م ــر ح در ه
برنامه ریــزی خــود را انجــام دادیــم و امیدواریــم در ایــن زمینــه 

ــویم ــه نش ــار مواج ــص اعتب ــکل تخصی ــا مش ب

بازی رایانـه ای ماجراجویانه »سـفر جنجالی«، 
نخسـتین بـازی رایانـه ای تخصصـی در حوزه 
سـبک زندگـی اسـالمی ایرانی اسـت کـه در 
ایـران نمونـه نزدیک نـدارد. »سـفر جنجالی« 
عنوان رسـمی ترین بـازی رایانه ای تولیدشـده 
شـیوه  نهادینه سـازی  و  معرفـی  منظـور  بـه 
و سـبک اسـالمی ایرانـی و فرهنگسـازی و 
ترویـج اقتصـاد دانش بنیان اسـت که داسـتان 
آن در یـک تمـدن فرضـی و بسـیار زیبـا روی 
می دهـد، تمدنـی کـه از روسـتا و شـهرهایی 
تشـکیل شـده و هر یک از آن هـا دارای اماکن 

هسـتند.  متعددی 
همـکاری  بـا  بـازی  ایـن  در  بازی بـاز 
بـه  بـازی  درون  دیگـر  شـخصیت هایی 
مکان هـای جذابـی رفته، مجهوالتـی متنوعی 
را کشـف کرده، جلوی یک خرابـکاری نفوذی 

اسـت.  گرفتـه  را  بـزرگ 
حجت االسـالم و المسـلمین حبیب داسـتانی 
بِنیسـی، مدیرعامـل یـک شـرکت دانش بنیان 
، در توصیـف ایـن بـازی، آن را بسـیار جـذاب 
دانسـت و گفـت: ایـن بـازی دارای المان های 
فرهنگـی و مذهبـی فراوانـی اسـت کـه بـه 
صـورت هنرمندانـی و غیـر مسـتقیم در درون 

بـازی نهادینـه شـده اند. 
وجــود دو گونــه معمــا و جورچیــن بســیار 
جدیــد درون امامــزاده ای در روســتا، ماموریــت 
یافتــن چنــد شــیء قدیمــی گم شــده در 
ــه انجــام  ــاز ب ــا و نی ــه بســیار زیب ــک گرماب ی
محاســبه بــا چرتکــه، از نمونه هــای ایــن 
وی  هســتند.  دوست داشــتنی  المان هــای 
ادامــه داد: ایــن بــازی قابلیــت رقابــت آنالیــن 
می تواننــد  آن  بازی بازهــای  تمــام  و  دارد 
عــالوه بــر آن کــه بــازی را بــه صــورت یــک 

نفــره در رایانــه شــخصی خــود انجــام دهنــد، 
بــا اتصــال بــه اینترنــت، در یــک رقابــت ملــی 
ــود  ــعی خ ــد و س ــور یابن ــازی حض در درون ب

را بــرای جلوافتــادن از ســایر بازی بازهــای 
بــازی در سراســر کشــور بــه کار گیرنــد. 
ــخص  ــی مش ــع زمان ــت در مقاط ــی اس بدیه

بــه بهتریــن بازی بازهــای ایــن بــازی، جوایــز 
ارزنــده ای داده خواهــد شــد. مدیرعامــل ایــن 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــش بنی شــرکت دان
ــک  ــه نزدی ــران نمون ــازی در ای ــن ب ــه ای ک
ــود  ــی می ش ــرد: پیش بین ــوان ک ــدارد، عن ن
نســخه رایانــه ای ایــن بازی بــه همیــن زودی 
بــه بــازار بازی هــای رایانــه ای ایــران عرضــه 

ــود.  ش
حّجــت االســالم داســتانی بِنیســی در بخــش 
دیگــری از صحبت هــای خــود، بــا اشــاره بــه 
ضــرورت بحــث تبلیــغ در حوزه هــای علمّیــه، 
ــه ای ارزشــی را یکــی  ــای رایان ــد بازی ه تولی
از مصادیــق اصلــی تبلیــغ حــوزوی برشــمرد و 
خاطرنشــان کــرد: بــا عنایــت خداونــد متعال و 
دعــای خیر اســاتید و دوســتان، توانســته ایم در 
ــه ای حضــوری  ــد بازی هــای رایان ــۀ تولی زمین
ــق  ــن موف ــش از ای ــته باشــیم وپی ــال داش فّع
ــوا و  ــا محت ــه ای ب ــازی رایان ــد ۲ ب ــه تولی ب
ــدام ۱:  ــات انه ــای »عملی ــا نام ه ــی ب ارزش
نبــرد فــاو« و »عملیــات انهــدام ۲: نبــرد 
ــای  ــز و مقام ه ــده ایم و جوای ــهر« ش خّرمش
متعــددی را در ایــن رشــته بــه دســت آوریــم. 
ــازی  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
هــای رایانــه ای دارای اهمیــت خاصــی اســت 
و بایــد مســئوالن بــه اهمیــت ایــن امــر پــی 
ــای  ــای بازیه ــرد: فناوریه ــوان ک ــد عن ببرن
رایانــه ایــی بــا فرهنــگ اســالمی مــی توانــد 
ســرآغازی بــرای ورود مفاهیــم دینــی بــه این 
عرصــه مهــم و راهبــردی در کشــور مــا باشــد 
از ایــن رو معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
جمهــوری مــی توانــد بــا حمایــت هــای خــود 
ــل  ــن راه بیــش از پیــش در چرخــه تبدی در ای

ــروت مثبــت واقــع شــود. ــه ث ــم ب عل

نخستین بازی رایانه ای در حوزه سبک زندگی اسالمی ایرانی تولید شد

ــای رایانه ای بازیه
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ــژه  ــه وی ــز و درشــت تاریــخ معاصــر ب از میــان رویدادهــای ری
تحــوالت مرتبــط بــا انقــالب و دفــاع مقــدس، حماســه 
آزادســازی خرمشــهر ایــن شــانس و اقبــال حداقلــی را داشــته 
کــه در بــازار نیمــه جــان تولیــد و عرضــه  بازی هــای رایانــه ای 
ــد و دســتمایه تولیــد بازی هــای  ــه طــور کامــل مغفــول نمان ب

ــددی شــود.  متع
مــروری کوتــاه بــر اخبــار مرتبــط بــا حــوزه بازی هــای رایانه ای 
نشــان می دهــد در چنــد ســال گذشــته و همزمــان بــا ســالروز 
حماســه ســوم خــرداد همــواره شــاهد رونمایــی و یا کلیــد خورد 
ــه  ــی ک ــم. بازی های ــت بوده ای ــن دس ــی از ای ــد بازی های تولی
گویــی کارکــرد اصلی شــان تنهــا »حماســه بازی« بــوده اســت 
ــرای  ــز ب ــم دورخی ــبی حج ــازی«! بی تناس ــه »حماسه س و ن
تولیــد بازی هــای رایانــه ای مرتبــط بــا حماســه خرمشــهر بــه 
ــن  ــا ویتری ــر ب ــور عام ت ــه ط ــدس ب ــاع مق ــاص و دف ــور خ ط
ــه  ــه ب ــت ک ــه ای اس ــران، نکت ــه ای ای ــای رایان ــازار بازی ه ب

آسیب شناســی آن پرداخته ایــم.

یک مرور؛ تجربه هایی که بازار نداشت
بــرای شــروع بــد نیســت مــروری بــه برخــی تولیــدات مرتبــط 
ــا »آزادســازی خرمشــهر« داشــته باشــیم. یــک جســتجوی  ب
ــر  ــل از نظ ــد حداق ــان می ده ــازی نش ــای مج ــاده در فض س
کمــی بازی هــای رایانــه ای تولیــد و عرضــه شــده بــا موضــوع 
حماســه خرمشــهر عــدد قابــل توجهــی دارنــد. ایــن البتــه بــه 
ــن حــوزه نیســت بلکــه از  ــد در ای ــاالی تولی ــای حجــم ب معن
ــوع  ــا موض ــاری ب ــود آث ــه نب ــه ب ــه« و باتوج ــر »مقایس منظ
»انقــالب« و یــا »دفــاع مقــدس« می تــوان تولیــد ایــن تعــداد 
بــازی دربــاره یــک رویــداد مشــخص را قابــل توجــه دانســت. 
روزه   ۳۴ »مقاومــت  خرمشــهر«،  »نبــرد  »چریــک«، 
ــید« از  ــان خورش ــدام« و »فاتح ــات انه ــهر«، »عملی خرمش
مهمتریــن تجربه هــای بازی ســازان ایرانــی در زمینــه ســاخت 
ــه  ــته اند ب ــه توانس ــت ک ــهر« اس ــوع »خرمش ــا موض ــازی ب ب
فضــای رســانه ای راه پیــدا کننــد و دربــاره تولید و عرضــه آن ها 
ــک  ــر از ی ــه غی ــم اینک ــب ه ــه جال ــود. نکت ــانی ش اطالع رس
نمونــه فصــل مشــترک باقــی ایــن بازی هــا توقــف در مرحلــه 
ــه  ــه مرحل ــیدن ب ــیر رس ــدن در مس ــاکام مان ــانی و ن خبررس

ــت.  ــازار اس ــه در ب عرض
بــه تعبیــر دیگــر ایــن تجربه هــای متعــدد هیــچ کــدام 
ــه ای  ــای رایان ــازار بازی ه ــخیر ب ــطه تس ــه واس ــته اند ب نتوانس

ــدازد.  ــا بیان ــر زبان ه ــر س ــود را ب ــام خ ن
در کنــار ایــن آثــار حجــم قابــل توجهــی از تولیدات غیررســمی 
و غیررســانه ای هــم قابــل رصــد اســت کــه غالبــا در گروه های 
ــه  ــم ب ــه ه ــت عرض ــده و فرص ــد ش ــاز تولی ــک بازی س کوچ
ــن  ــامان دهی همی ــا بــه بهانــه س ــد. اتفاق ــت نیاورده ان دس
قســم بازی هــا هــم بــوده کــه بنیــاد ملــی بازی هــای 
ــا ســالروز  ــی ب ــه همزمان ــه بهان ــر ب ــه ای در روزهــای اخی رایان
ــن  ــازی در ای ــابقه بازی س ــوان مس ــهر فراخ ــه خرمش حماس

ــرده اســت. ــه را منتشــر ک زمین

روایت بازی ساز؛ دولت پای کار نیست
ــه ای تولیدشــده پیرامــون آزادســازی  در میــان بازی هــای رایان
خرمشــهر، یکــی از موفق تریــن تولیــدات »عملیات انهــدام ۲« 
بــوده اســت کــه تولیــد و عرضــه آن در بــازار را یــک شــرکت 

بازی ســاز مســتقر در شــهر قــم برعهــده داشــته اســت. 
حجــت االســالم حبیــب داســتانی بنیســی مدیرعامــل 
ــاره  ــدام ۲« درب ــات انه ــازی »عملی ــراح ب ــرکت و ط ــن ش ای
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــن دســت ب ــی از ای ــاخت بازی های ــزوم س ل
می گویــد: در تاریــخ معاصــر مــا حــوادث و حماســه های 
ــه  ــت ک ــور روی داده اس ــارج از کش ــل و خ ــددی در داخ متع
قابلیــت پرداخــت دارنــد. در میــان ایــن حــوادث، دفــاع مقــدس 
ــاع مقــدس  ــان عملیات هــای دف ــژه دارد و در می جایگاهــی وی
ــهر  ــازی خرمش ــه آزادس ــه ب ــدس ک ــات بیت المق ــم عملی ه
منتهــی شــد یکــی از بزرگتریــن عملیات هــا بــود. همــه 
ــی  ــت باالی ــه خرمشــهر ظرفی ــد حماس ــان می ده ــا نش این ه

بــرای بازی ســازی دارد. 
داســتانی بنیســی ادامــه می دهــد: در بــازار جهانــی بازی هــای 
رایانــه ای شــاهدیم بعــد از گذشــت بیــش از ۷0 ســال از جنــگ 
ــد و  ــن« تولی ــح برلی ــد »فت ــی مانن ــوز بازی های ــی هن جهان
عرضــه می شــود و ایــن نشــان دهنده اهمیــت زنده نــگاه 
داشــتن یــک رویــداد تاریخــی در عرصــه بازی ســازی اســت. 
آن هــا هنــوز دارنــد روی تحــوالت مرتبــط بــا جنــگ جهانــی 

ــار روایــت آن  ــه یــک ب ــه نیســت کــه ب کار می کننــد و اینگون
بســنده کــرده باشــند. وی می افزایــد: اینگونــه هــم نیســت کــه 
ــدادی همچــون آزادســازی خرمشــهر  ــاره روی بازی ســازی درب
ــن  ــک از ای ــر ی ــه ه ــود چراک ــوازی کاری ش ــه م ــل ب تبدی
بازی هــا روایــت یــک رویــداد از منظــر یــک بازی ســاز 
ــگاه  ــه ن ــال زاوی ــه دنب ــازان ب ــدام از بازی س ــر هرک ــت. اگ اس
ــک  ــه ی ــل ب ــند، تبدی ــه باش ــک حماس ــه ی ــود ب ــاص خ خ

مــوازی کاری نمی شــود. 
ــه کار ترویجــی  ــن زمین ــا در ای ــه م ــن اســت ک ــر ای ــع ام واق
ــا  ــم ت ــه نیســت کــه بگویی ــی و اینگون ــه تحقیق ــم و ن می کنی
ــتر  ــه بیش ــت؛ هرچ ــس اس ــر ب ــم دیگ ــه آمدی ــا ک ــن ج همی
ــراح و  ــود. ط ــم ب ــر خواهی ــج موفق ت ــم در تروی ــد کنی کار تولی
مجــری بــازی رایانــه ای »عملیــات انهــدام ۲« دربــاره دالیــل 
توفیــق ایــن بــازی در بــازار و ارتبــاط موفــق آن بــا مخاطبــان 
هــم می گویــد: واقــع امــر ایــن اســت کــه عملیــات انهــدام ۱ 
زمانــی منتشــر شــد کــه هیــچ بــازی درســت و حســابی  ایرانی 
در بــازار وجــود نداشــت و حتــی صراحتــا می گویــم ایــن بــازی 
زمانــه عرضــه شــد کــه مســئوالن مــا تفــاوت بــازی رایانــه ای 
ــد کــه  ــان می گفتن ــازی را نمی دانســتند! همــان زم ــر ب و خمی
ــرد  ــد ک ــروش نخواه ــم ف ــخه ه ــی ۱00 نس ــازی حت ــن ب ای
ــوز  ــروز هن ــن ام ــم همی ــان و ه ــم آن زم ــه ه ــم ک ــا دیدی ام
»عملیــات انهــدام ۱« جــزو بازی هــای رایانــه ای پرفــروش در 
ایــران اســت. وی ادامــه داد: بــا همــان ســابقه ذهنــی قســمت 
ــورد  ــد م ــر ش ــدام ۲« منتش ــات انه ــه »عملی ــی ک اول، زمان
ــازی دارای  ــار ب ــه این ب ــوص ک ــه خص ــت ب ــرار گرف ــه ق توج

ــود.  ــر ب ــی باالت ــای فن ــی و ویژگی ه ــه تخصص بازی نام
ــوز هــم  ــه هن ــا اســتقبال مواجــه شــد ک ــدر ب ــازی آنق ــن ب ای
جــزو ســه چهــار بــازی پرفــروش اســت. ایــن فــروش را هــم 
ــه کســی هــم آن  ــه دســت آورده و ب ــغ ب ــه تبلی ــدون هرگون ب
ــت.  ــی اس ــش واقع ــار فروش ــه آم ــم و هم ــه نداده ای را هدی
داســتانی بنیســی در توضیــح چرایــی »نداشــتن تبلیــغ« 
می گویــد: خــب طبیعــی اســت کــه مــن یــک طلبــه از شــهر 
قــم هســتم و تنهایــی وارد ایــن میــدان شــده ام. دولــت پــای 
ــم  ــوان خــود می توانی ــر در حــد ت ــا هــم ناگزی کار نیســت و م
محصول مــان را تبلیــغ کنیــم. در همیــن انــدازه هــم عملکــرد 

ــده شــد.  ــی خــوب دی ــازی خیل ــن ب ــی داشــته و ای موفق
ــر در  ــد معتب ــود برن ــاره نب ــدام ۲« درب ــات انه ــراح »عملی ط
ــم  ــه رغ ــهر ب ــه خرمش ــون حماس ــازی پیرام ــوزه بازی س ح
ــه هــم معتقــد اســت: شــاید مــا  ــن زمین ــدات در ای تعــدد تولی
هنــوز تبدیــل بــه برنــد نشــده ایم امــا همیــن عملیــات انهــدام 
ــم. اگــر  ــاال آورده ای ــد ب ــدازه یــک نیمچــه برن ۲ را در حــد و ان
بپرســید چــرا ایــن برندســازی تبدیــل بــه جریــان نشــده اســت 
می گویــم در ایــن زمینــه تنهــا تولیــد مــالک نیســت. همیــن 
اواخــر یــک بــازی دربــاره آزادســازی خرمشــهر در بــازار عرضه 
شــد کــه واقعــا کار ضعیفــی بــود و طبیعتــا عرضــه ایــن بــازی 

ــود. ــب می ش ــاد از مخاط ــلب اعتم ــب س ــازار موج در ب
ــد کیفیــت  ــی بای ایــن بازی ســاز تأکیــد دارد: بازی ســازان ایران
نســبی را در تولیــد بــازی رعایــت کننــد کــه البتــه بعــد از ایــن 
ــا مشــکالتی همچــون تبلیــغ و شــبکه توزیــع  ــازه ب مرحلــه ت
ــا اشــاره معضــالت  ــود! داســتانی بنیســی ب مواجــه خواهیــم ب
ــا در  ــت: م ــه ای گف جــدی در عرصــه عرضــه بازی هــای رایان
واقــع شــبکه توزیــع رســمی بــرای بازی هــای ایرانــی نداریــم 
و ایــن در حالــی اســت کــه عرضــه بازی هــای خارجــی 
غیرمجــاز یــک سیســتم توزیــع منظــم و سراســری دارد!   ما در 
زمینــه شــبکه توزیــع و تبلیــغ محصــول ایرانــی ضعــف جــدی 

ــم.  ــد آن را برطــرف کنی ــم و بای داری
ــدام ۲« در  ــات انه ــه ای »عملی ــازی رایان ــری ب ــراح و مج ط
ــازی خــوب  ــن باشــید اگــر یــک ب ــد کــرد: مطمئ ــان تأکی پای

سهم حماسه  خرمشهراز بازار بازی  رایانه ای چقدر است؟

حماسه بازی یا حماسه سازی؟

ــای رایانه ای بازیه
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ــتقبال  ــا اس ــا ب ــغ شــود حتم ــم تبلی ــاخته شــود و خــوب ه س
ــد. ــد ش ــه خواه ــم مواج ــی ه ــر مردم بی نظی

روایت مدیر؛ از مخاطبان سلب اعتماد شده است
ــال  ــازان فع ــی از باز ی س ــای یک ــارات و درددل ه ــرو اظه پی
ــون  ــهر پیرام ــه خرمش ــر درآوردن حماس ــه تصوی ــوزه ب در ح
ــی  ــز متول ــن مرک ــی ســراغ اصلی تری ــای دولت ــود حمایت ه نب

ــم.  ــور رفتی ــه در کش ــای رایان ــازار بازی ه ــامان دهی ب س
حســن کریمــی قدوســی مدیــر جــوان بنیــاد ملــی بازی هــای 
رایانــه ای دربــاره اقبــال بازی ســازان ایــران بــه حماســه 
ــس  ــل جن ــه دلی ــد: ب ــر می گوی ــگار مه ــه خبرن ــهر ب خرمش
اتفاقــی کــه در ایــن برهــه زمانــی خــاص شــاهد آن بوده ایــم، 
ایــن رویــداد ظرفیــت باالیــی بــرای تبدیــل شــدن بــه بــازی 
ــال های  ــن س ــم در همی ــل ه ــن دلی ــه همی ــه ای دارد و ب رایان
ــان  ــن می ــق داشــته ایم کــه از ای ــازی موف ــر ســه چهــار ب اخی
بــازی »نبــرد ۳۴ روزه« کــه قــرار بود ســال گذشــته روانــه بازار 
شــود هنــوز بــه ســرانجام نرســیده  و احتمــاال امســال شــاهد 

ــود.  ــم ب عرضــه آن خواهی
ــاد  ــوی بنی ــده از س ــر ش ــوان منتش ــه فراخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــهر، ادام ــوع خرمش ــا موض ــازی  ب ــاخت ب ــرای س ــی ب مل
ــد  ــه تولی ــن زمین ــروز در ای ــه ام ــا ب ــه ت ــی ک داد: بازی های
ــی  ــروش موفق ــدام ۲« ف ــات انه ــر از »عملی ــت، غی ــده اس ش
ــه ســمت بازی هــای  ــه همیــن دلیــل هــم مــا ب نداشــته اند. ب

ــم.  ــت داده ای ــر جه ــی تغیی مبایل
تمرکــز ســاخت بــازی در ایــن فراخــوان هــم بــر روی 
ــترس  ــم در دس ــه ه ــت ک ــک اس ــی و کوچ ــای مبایل بازی ه
ــل  ــد. مدیرعام ــته باش ــری داش ــروش بهت ــم ف ــد و ه ــر باش ت
ــی  ــل ناکام ــل دالی ــه ای در تحلی ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل بنی
بازی هــای تولیــد شــده تــا بــه امــروز در ایــن زمینــه 
ــل  ــه دلی ــری ب ــای کامپیوت ــوال در بازی ه ــا اص ــد: م می گوی
ــای  ــه بازی ه ــی ب ــا بی اقبال ــم ب ــه داری ــازاری ک ــس ب جن

ــم.  ــی مواجهی ایران
بخشــی از ایــن شــرایط بــه تفــاوت قیمــت فاحــش بازی هــای 
ــردد  ــی بازمی گ ــدات داخل ــا تولی ــی ب ــت خارج ــد کپی رای فاق
ــوی  ــرده ام. از س ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــا ب ــده باره ــه بن ک
ــت  ــدات بی کیفی ــی تولی ــر برخ ــال  های اخی ــم در س ــر ه دیگ
داخلــی از مخاطبــان ســلب اعتمــاد کــرده و برخــی از گیمرهــا 
دیگــر اعتمــادی بــه بازی هــای کامپیوتــری ایرانــی ندارنــد. در 
مجمــوع بــه همیــن دالیــل اســت کــه اقبــال بــه خریــد بــازی 
ایرانــی از بــازار پاییــن آمــده و ایــن درســت برخــالف شــرایطی 

ــم.  ــی داری ــای مبایل ــه در بازی ه اســت ک
ــه  ــک ب ــت: نزدی ــار گف ــه آم ــاره ب ــا اش ــی ب ــی قدوس کریم
ــه  ــق ب ــراه متعل ــن هم ــای تلف ــروش بازی ه ــد ف ۳0 درص
ــم  ــم تصمی ــل ه ــن دلی ــه همی ــت و ب ــی اس ــای ایران بازی ه
گرفتیــم در حــوزه بازی ســازی بــرای حماســه خرمشــهر هــم 
ــازار برویــم و از بازی ســازان خواســته ایم در ایــن  ســراغ ایــن ب

ــد. ــه کنن ــی را ارائ ــه تولیدات زمین
ــاره رویکــرد  ــه ای درب  مدیرعامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایان
عمومــی ایــن بنیــاد جهــت بازی ســازی بــا موضــوع تحــوالت 
و رویدادهــای تاریــخ معاصــر هــم گفــت: ما امســال ســرفصلی 
را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده ایــم و شــروع ایــن حرکــت 
ــهر  ــه خرمش ــوع حماس ــا موض ــازی ب ــوان بازی س ــم فراخ ه
بــود. قاعدتــا بــرای ســایر رویدادهــا هــم چنیــن حرکت هایــی 
خواهیــم داشــت امــا واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز 

ــته ایم . ــه نداش ــن زمین ــی در ای ــزی دقیق برنامه ری
وی دربــاره اســتمرار ایــن حرکــت و انتشــار و تبلیــغ بازی هــای 
ــد  ــن فراخوان هــا هــم تأکی ــای ای ــر مبن ــر عرضــه شــده ب برت
کــرد: مــا در انســتیتو بازی ســازی از ســال گذشــته ایــن طــرح 

ــه  ــی ک ــای موفق ــم بازی ه ــه معتقدی ــم چراک ــرح کردی را مط
ــا همیــن رویدادهــای  ــه امــروز داشــته ایم هــم مرتبــط ب ــا ب ت
ــترین  ــت بیش ــن ظرفی ــوان از ای ــت و می ت ــوده اس ــی ب تاریخ
اســتفاده را کــرد. بــرای معرفــی بازی هــای برتــر هــم 
برنامه ریــزی کامــل انجــام شــده و از ســوی مســئوالن 

ــرد. ــم ک ــانی خواهی ــه اطالع رس ــن زمین ــتیتو در ای انس

ــف  ــر از ضعی ــردن بهت ــناس؛ کار نک ــت کارش روای
ــت ــردن اس کار ک

ــر  ــم از منظ ــر بخواهی ــا اگ ــران ام ــازان و مدی ــار بازی س در کن
ــی در عرصــه بازی ســازی  ــل ناکام ــه دالی ــک کارشــناس ب ی
نــکات  بــه  بپردازیــم  خرمشــهر«  »حماســه  برمبنــای 
مدیرعامــل  صابونچــی  علــی  برمی خوریــم.  جالب تــری 
موسســه فرهنگــی آرماگــدون و از کارشناســان تحلیــل و 
ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــت ک ــه ای اس ــای رایان ــی بازی ه بررس
ــت  ــل وضعی ــی در تحلی ــه اصل ــد: نکت ــر می گوی ــگار مه خبرن
بازی هــای رایانــه ای در ایــران ایــن اســت کــه مــا موضوعــات 

ــم.  ــه داری ــن زمین ــت در ای ــرای پرداخ ــیاری ب بس
به خصـوص رویدادهـای مرتبط با دفـاع مقدس کـه از ظرفیت 
جذابیت اکشـن هم برخوردار هسـتند. بـا این همه اما از سـویی 
همیشـه دیـر به فکـر می افتیـم و از سـوی دیگر از نظـر فنی در 
ابتـدای راه هسـتیم. این کارشـناس بازی هـای رایانـه ای معتقد 
اسـت: بخشـی از بازار امـروز بازی هـای رایانه ای کنسـول های 
بازی هسـتند که ما اساسـا اجـازه ورود بـه این میـدان را نداریم 
و از نظـر فنـی در بخش هـای بازی سـازی بـرای کامپیوترهای 
شـخصی و موبایـل هـم در آغـاز راه هسـتیم و امـکان رقابت با 
مختصـات صنعتی بازی سـازی در خـارج از کشـور را نداریم. به 
همیـن دلیـل هـم بایـد دایـره انتخـاب و عمل مـان را محـدود 

تعریـف کنیم. 
وی بـا اشـاره بـه نظرگاه هـای مختلـف بازی سـازان، مدیـران 
بازی هـای  امـروز  وضعیـت  آسیب شناسـی  در  منتقـدان  و 
رایانـه ای در ایـران ادامـه داد: ایـن دیدگاه هـای مختلـف فصل 
مشـترک هایی دارنـد امـا اگـر بـه عنـوان یـک منتقد خـارج از 
گـود بخواهـم نکتـه ای را اشـاره کنم آن این اسـت کـه واقعا در 
ایـن زمینه کـم کاری کرده ایـم. آنقدر در این سـال ها بـه دنبال 
رصـد بـازار تولیـدات جهانـی و رقابـت بـا نمونه هـای خارجـی 

بوده ایـم کـه از بـازار داخلـی بازمانده ایـم. 
صابونچــی بــا اشــاره بــه نمونه هــای موفــق بازی هــای 

ــی از  ــه بخش های ــی«   ک ــوم »کال آف دیوت ــی همچ خارج
ــت: در  ــود گف ــت می ش ــالمی روای ــورهای اس ــا در کش  آن ه
ایــن قبیــل بازی هــا و بــه ویــژه در تولیــدات آمریکایــی شــما 
شــاهد بازســازی ۹0 درصــدی واقعیــت به ویــژه در فضاســازی 
و شخصیت ســازی هســتید و در ادامــه راه بــر مبنــای نــگارش 
ســناریو ۱0 درصــد دروغ هــم بــه آن اضافــه می کننــد. 
بازیکــن هــم زمانــی کــه آن ۹0 درصــد واقعــی را می بینــد بــه 

ــد.  ــن می ده ــم ت ــد ه ــه آن ۱0 درص ــی ب راحت
مــا امــا غالبــا عکــس ایــن فرآینــد رفتــار می کنیــم و از همــان 
ابتــدا می خواهیــم شــعار بدهیــم و آن را تبدیــل بــه تیتــر یــک 
ــرادات  ــر ای ــه دیگ ــاره ب ــناس در اش ــن کارش ــم. ای ــازی کنی ب
بازی هــای ایرانــی می گویــد: بازی هــای مــا غالبــا تــک 
مرحلــه ای اســت و معمــوال شــاهد تولیــد ادامــه دار یــک بــازی 

بــا داســتان مشــخص نیســتیم. 
بــه عنــوان نمونــه اگــر مخاطبــی امــروز بخواهــد بــازی مرتبط 
ــخص  ــه مش ــک نمون ــا ی ــد م ــته باش ــدس داش ــاع مق ــا دف ب
بــرای عرضــه بــه او نداریــم و غالــب تولیــدات مقطعــی و تــک 

مرحلــه ای اســت. در همیــن مرحلــه هــم مــا غالبــا منتظــر یک 
مــوج هســتیم تــا نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهیــم. 

ــازان در  ــران و بازی س ــط مدی ــرد غل ــه رویک ــه ب وی در ادام
فاصلــه گرفتــن از عرصــه تولیــد بازی هــای کامپیوتــری 
ــمارت  ــراغ اس ــا س ــازان م ــت: بازی س ــرد و گف ــاره ک ــم اش ه
فون هــا و تبلت هــا رفته انــد و بــازار اصلــی یعنــی بــازار 
پی ســی را از دســت داده انــد ایــن در حالــی اســت کــه همیــن 
بــازی »۱۹۷۹« کــه اخیــراً ســروصدایی بــه راه انداخــت ابتــدا 
بــه عنــوان بــازی تبلــت قــرار بــود تولیــد شــود امــا بعــد از آن 
کــه حامــی مالــی خــاص پیــدا کــرد، ســریع آنــرا تبدیــل بــه 
ــد.    ــر باش ــر و ماندگارت ــا تأثیرگذارت ــد ت ــی کردن ــخه پی س نس
مدیــران فرهنگــی مــا امــا جهت گیــری عکــس دارنــد و مــدام 
ــای  ــه بازی ه ــوط ب ــه مرب ــا ک ــی بازی ه ــازار اصل ــد ب دارن

ــد.  ــذار می کنن ــف واگ ــه حری ــت را ب ــری اس کامپیوت
ــر  ــارکتی و هدفمندت ــازی مش ــه از بازی س ــی در ادام صابونچ
ــازی،  ــرای بازی س ــی ب ــای موضوع ــردن فراخوان ه ــزار ک برگ
بعنــوان دیگــر راه کارهــای بــرون رفــت از شــرایط فعلی اشــاره 
ــی  ــه شــرایط فعل ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــان تأکی ــرده و در پای ک
تأکیــد بــر یــک نکتــه ضــروری اســت و آن اینکــه در عرصــه 
فعالیــت فرهنگــی کار نکــردن بــه مراتــب بهتــر از کار ضعیــف 
کــردن اســت و ایــن نکتــه ای اســت کــه نبایــد از یــاد ببریــم.

ــای رایانه ای بازیه
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آییــن رونمایــی از بــازی ایرانــی »والیبــال ۲0۱۶« صبــح امروز 
بــه همــت بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای و بــا حضــور اهالی 
رســانه و فعــاالن صنعــت بــازی در فرهنگ ســرای ســرو 

ــزار شــد.  برگ
والیبــال  آشــنای  نــام  گزارشــگر  ُکــرده«  »کیامــرث 
ــز  ــه ای را نی ــازی رایان ــن ب ــگری ای ــه گزارش ــورمان ک کش
برعهــده داشــته، ضمــن خوش آمدگویــی بــه حضــار، 
ــا صعــود مقتدرانــه تیــم  همزمانــی ایــن مراســم رونمایــی ب
ــال  ــس از ۵۲ س ــک پ ــه المپی ــورمان ب ــال کش ــی والیب مل
ــش  ــه چال ــرده ب ــرث ک ــت. کیام ــارک دانس ــی مب را اتفاق
گزارشــگری بــرای ایــن بــازی اشــاره کــرد و گفــت: هنــگام 
گــزارش یــک بــازی والیبــال در تلویزیــون، کار بســیار 
ــان  ــم و هیج ــر را می بینی ــه تصوی ــرا ک ــت چ ــاده تر اس س

ــد.  ــک می کن ــا کم ــه م ــازی ب ب
امــا بــرای گزارشــگری بــازی رایانــه ای والیبــال، بــا توجــه بــه 
ــود  ــود نداشــت کار ســخت و چالشــی ب ــری وج ــه تصوی اینک
ــاوت  ــای متف ــا لحن ه ــان را ب ــام بازیکن ــم ن ــور بودی و مجب
چندیــن بــار ضبــط کنیــم . در ادامــه مراســم، دانیــال طبیعــی 
مدیــر پــروژه بــازی رایانــه ای والیبــال ۲0۱۶ بــه ارائــه 
ــال  ــازی والیب ــت: ب ــت و گف ــازی پرداخ ــن ب ــای ای ویژگی ه
ــت  ــور اس ــده در کش ــی تولیدش ــازی تیم ــن ب ۲0۱۶ بزرگ تری
و مــا در ایــن بــازی ۳0 تیــم ملــی دنیــا را شبیه ســازی 

کرده ایــم. 
ــن  ــد، قوانی ــی قواع ــال ۲0۱۶ تمام ــازی والیب ــزود: در ب وی اف
و تاکتیک هــای ورزش والیبــال را پیاده ســازی کرده ایــم و 
ــه  ــاد گرفت ــن را ی ــن قوانی ــرعت ای ــه س ــد ب مخاطــب می توان
ــد.  ــدا کن ــتری پی ــنایی بیش ــال آش ــه ورزش والیب ــبت ب و نس
طبیعــی بــه ســاخت نســخه موبایلــی ایــن بــازی اشــاره کــرد 
و افــزود: مدتــی اســت کــه روی نســخه اندرویــدی ایــن بــازی 
کار می کنیــم و امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک ایــن نســخه از 

بــازی را نیــز منتشــر کنیــم. همچنیــن قصــد داریــم در صورت 
فراهــم بــودن شــرایط، نســخه های بعــدی ایــن بــازی را هــر 

ســال تولیــد و عرضــه کنیــم. 

کریمــی قدوســی: هــر مــاه یــک بــازی رونمایــی 
می کنیــم

ــا حضــور  ــز ب ــه ای نی ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــل بنی مدیرعام
ــک  ــرای ی ــاه ب ــر م ــت ه ــرار اس ــزود: ق ــم اف ــن مراس در ای
ــد  ــازان می توانن ــم و بازی س ــی بگیری ــی رونمای ــازی ایران ب
ــد.  ــه دهن ــاد ارائ ــایت بنی ــق وب س ــود را از طری ــت خ درخواس
ــلوغ  ــا ش ــدف از رونمایی ه ــه ه ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
کاری نیســت، گفــت: بــا چنیــن مراســمی دنبــال شــلوغ کاری 
ــانه ها و  ــال رس ــور فع ــا حض ــم ب ــه می خواهی ــتیم، بلک نیس
ــر بازی هــا  ــده شــدن هرچــه بیش ت ــه دی ــون ب ــو و تلویزی رادی

ــم.  ــک کنی ــا کم ــروش آن ه ــه ف و در نتیج
حســن کریمــی قدوســی اقبــال گیمرهــای ایرانــی بــه 
گفــت:  و  دانســت  بــاال  بســیار  را  ورزشــی  بازی هــای 
ــی  ــیار باالی ــروش بس ــا ف ــور م ــی در کش ــای فوتبال بازی ه
ــی در  ــای ورزش ــب بازی ه ــی مخاط ــور کل ــه ط ــد و ب دارن
کشــور باالســت. بــرای مثــال در دنیــا تاکنــون بــازی ویدئویــی 
ــا اینکــه ســاخت ایــن  ورزش کشــتی ســاخته نشــده اســت. ب
ــا  ــا مطمئن ــادی دارد ام ــای زی ــی چالش ه ــاظ فن ــازی از لح ب
اگــر چنیــن عنوانــی بــا کیفیــت خــوب در داخل کشــور ســاخته 

ــد.  ــتقبال می کن ــی از آن اس ــب ایران ــود، مخاط ش
ــکیل  ــه تش ــه ای ب ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــل بنی مدیرعام
اکوسیســتم مناســب صنعــت بازی هــای رایانــه ای اشــاره 
ــد  ــم ش ــحال خواهی ــا خوش ــرد: آن روزی م ــد ک ــرد و تاکی ک
کــه اکوسیســتم صنعــت به انــدازی پختــه باشــد کــه ناشــران 
ــد و  ــداری کنن ــی را خری ــای ایران ــد و بازی ه ــان برون خودش
ــیدن  ــرای رس ــد. ب ــگ باش ــن وســط کم رن ــاد در ای ــش بنی نق

ــازار را  ــض ب ــم نب ــا ه ــازان م ــد بازی س ــم بای ــن مه ــه ای ب
بشناســند و بــرای مثــال بداننــد کــه االن ســاخت یــک بــازی 

ــرد. ــرار گی ــتقبال ق ــورد اس ــد م ــال می توان والیب

هدف نهایی بازی ساز باید فروش باشد
ــه  ــو« ک ــای وی ی ــرکت »ه ــل ش ــور مدیرعام ــار اصغرپ مهی
ــازی والیبــال ۲0۱۶ را برعهــده دارد گفــت: از همــان  انتشــار ب
ــد  ــازی را دارد بای ــک ب ــاخت ی ــد س ــاز قص ــه بازی س ــدا ک ابت
بــه مســئله فــروش و اقبــال مخاطــب دقــت کنــد. وی افــزود: 
ــندی  ــازی مخاطب پس ــال ۲0۱۶ ب ــازی والیب ــم ب ــر می کن فک
اســت، به خصــوص اکنــون کــه جامعــه از ورزش والیبــال 
ــه بازی ســازان  ــور خطــاب ب ــد. اصغرپ ــی می کن اســتقبال خوب
ــد  ــازی اش نمی فروش ــد ب ــر می کن ــر فک ــاز اگ ــت: بازی س گف
نبایــد آن را بســازد. حتــی یــک ناشــر و توزیع کننــده هــم اگــر 
فکــر می کنــد نمی توانــد از یــک بــازی ایرانــی بفروشــد نبایــد 
ــه داد:  ــال ۲0۱۶ ادام ــازی والیب ــر ب ــد. ناش ــداری کن آن را خری
ــک  ــت. ی ــودش اس ــای خ ــر ج ــز س ــه همه چی ــحالم ک خوش
ــرده، شــرکت خصوصــی  ــد ک ــازی تولی شــرکت خصوصــی ب
ــازار  ــده و آن را در ب ــازی را خری ــن ب ــاز ای ــق امتی ــری ح دیگ
ــز  ــه ای نی ــای رایان ــی بازی ه ــاد مل ــت، بنی ــرده اس ــش ک پخ
ــا کــرده  ــن مراســم ایف ــن ای ــا گرفت ــی خــود را ب نقــش حمایت
ــوان از همیــن  ــازی کمــک شــود. می ت ــه فــروش ایــن ب ــا ب ت
ــی هــم اســتفاده کــرد. مدیرعامــل  ــرای بازی هــای آت روش ب
شــرکت های وی یــو بحــث تبلیغــات و اطالع رســانی را 
ــه در کشــورهای  ــزود: همانطــور ک ــم دانســت و اف بســیار مه
بیگانــه یــک بــازی ضــد ایرانــی یــا ضــد انقالبــی می ســازند 
و رســانه های مــا بــه صــورت مــداوم بــه ایــن عناویــن 
می پردازنــد، انتظــار می رونــد تــا همیــن رســانه ها بــه 
ــا  ــانی آن ه ــه اطالع رس ــا داده و ب ــز به ــی نی ــای ایران بازی ه

ــد. کمــک کنن

رونمایی از »والیبال ۲۰۱۶« همزمان با صعود تیم ملی به المپیک؛

با افتخارآفرینان هم بازی شوید
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»شمشــیر تاریکــی: آخریــن جنــگاور« نــام یــک بــازی ایرانــی 
ــن جشــنواره بازی هــای  ــن و در پنجمی اســت کــه پیــش از ای
رایانــه ای تهــران، موفــق بــه کســب پنــج غــزال زریــن شــده 
ــول  ــی کنس ــگاه دیجیتال ــش فروش ــی در بخ ــه تازگ ــود، و ب ب
پلی استیشــن ۴ عرضــه شده اســت. ایــن بــازی کــه نخســتین 
ــازی  ــول های ب ــوزه کنس ــده در ح ــه ش ــی عرض ــازی ایران ب
محســوب می شــود را اســتودیو فن افــزار شــریف تولیــد و 

عرضــه کــرده اســت. 
امیرحسـین فصیحی مدیر پـروژه طراحـی این بـازی در گفتگو 
بـا مهـر دربـاره ویژگی هـای فنـی »شمشـیر تاریکـی: آخریـن 
جنـگاور« می گویـد: بازی سـازان ایرانـی تاکنـون بازی هایـی را 

بـرای رایانه های شـخصی و مبایـل طراحی و تولید کـرده بودند 
اما این برای نخسـتین بار اسـت که برای کنسـول  بـازی  ایرانی 
طراحـی و تولیـد می شـود. فصیحـی در تشـریح فرآیند کسـب 
اسـتانداردهای الزم برای عرضـه جهانی این بـازی ایرانی ادامه 
داد: بعـد از اتمـام مراحل طراحی و آماده سـازی بازی »شمشـیر 
تاریکـی« نزدیک به ۹ ماه در انتظار طی شـدن مراحل تسـت و 

تأیید رسـمی از سـوی کمپانی سـونی بودیم.
 اســتانداردهای بســیاری در یــک بــازی بایــد رعایــت شــود تــا 
ــته  ــمی را داش ــه رس ــت عرض ــونی قابلی ــی  س ــوی کمپان از س
ــک  ــتر ی ــی« پیش ــیر تاریک ــازی »شمش ــزود: ب ــد. وی اف باش
بــازی موبایلــی بــود کــه طراحــی و ســاخت آن نســخه اولیــه 

ــن  ــای ای ــرای ارتق ــود، ب ــرده ب ــان ب ــاه زم ــه ۱8 م ــک ب نزدی
ــک  ــه ای و کنســولی هــم نزدی نســخه و عرضــه نســخه رایان

ــم.  ــان صــرف کردی ــاه زم ــه ۱8 م ب
ــه  ــتیم ب ــمی اس ــایت رس ــر در س ــم پیش ت ــه ه ــخه اولی نس
ــود و  ــده ب ــه ش ــی عرض ــتاندارد جهان ــازار اس ــک ب ــوان ی عن
ــازی برنامه ریــزی رســانه ای بســیاری  ــرای تبلیــغ ایــن ب مــا ب
ــخه  ــغ نس ــرای تبلی ــروز ب ــت را ام ــن ظرفی ــم و همی کردی

ــت. ــم گرف ــه کار خواهی ــم ب ــازی ه ــولی ب کنس
 مدیــر پــروژه »شمشــیر تاریکــی: آخرین جنــگاور« که پیشــتر 
ــرده  ــه ک ــب« را تجرب ــازی »گرشاس ــی ب ــه جهان ــز عرض نی
اســت دربــاره ظرفیــت موجــود در عرصــه بازی ســازی ایرانــی 
ــح  ــم تصری ــی ه ــای جهان ــور در بازاره ــتمرار حض ــرای اس ب
ــی  ــازی داخل ــازار بازی س ــی در ب ــیل باالی ــروز پتانس ــرد: ام ک
وحــود دارد و تمــام امیــد مــا ایــن اســت کــه ایــن مســیر ادامــه 

پیــدا کنــد و در یــک بــازی متوقــف نمانــد. 
همانطــور کــه بازی ســازان ایرانــی پیش تــر توانمنــدی خــود را 
در زمینــه بازی ســازی بــرای مبایــل و رایانــه  نشــان داده بودنــد 
ــاهد  ــم ش ــازی ه ــول های ب ــه کنس ــم در عرص ــد داری و امی
ــازی »شمشــیر تاریکــی:  ادامــه ایــن مســیر باشــیم. ســبک ب
آخریــن جنــگاور« اکشــن ســکوبازی و شــخصیت اصلــی بازی 
یــک نینجــا اســت. »آخریــن جنــگاور« در واقــع نســخه تکامل 
ــازی »شمشــیر تاریکــی« اســت کــه  ــری از ب ــه و بزرگ ت یافت
ــده  ــه ش ــمند عرض ــتگاه های هوش ــرای دس ــا ب ــر تنه پیش ت
ــوان  ــگاور« می ت ــن جن ــد در »آخری ــای جدی ــود. از ویژگی ه ب
بــه ویرایشــگر مراحــل اشــاره کــرد کــه بــه بازی بــازان اجــازه 

ــازی مرحلــه طراحــی کننــد.  ــرای ب می دهــد خودشــان ب
ــن  ــن بهتری ــزال زری ــازی اکشــن، غ ــن ب ــن بهتری ــزال زری غ
ــن  ــزال زری ــری، غ ــتاورد هن ــن دس ــزال زری ــذاری، غ صداگ
دســتاورد فنــی و غــزال زریــن بهتریــن بــازی ســال از جملــه 
ــازی کســب کــرده اســت و حــاال  جوایــزی اســت کــه ایــن ب
ــز از آن  ــن ۴ را نی ــی پلی استیش ــازی ایران ــتین ب ــب نخس لق

ــت. ــرده اس ــود ک خ

در گفتگو با مهر تشریح شد؛

جزئیات عرضه اولین بازی ایرانی پلی استیشن۴
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مدیرعامـل بنیاد ملی بازی هـای رایانه ای با اشـاره بـه برگزاری 
دو مزایـده موفـق جهـت واگـذاری حـق پخـش انحصـاری 
بازی هـای خارجـی، از هدف گـذاری بـرای سـرعت بخشـیدن 
بازی هـای مجـاز خبـرداد. حسـن کریمـی قدوسـی  پخـش 
تشـریح کـرد: هـر مـاه ۲0 بـازی بـه مزایده گذاشـته می شـود 
و ناشـران می تواننـد بـا خـرج کـردن کوپن هایی کـه از حمایت 
بازی هـای ایرانـی بدسـت می آورنـد در مزایـده شـرکت کننـد. 
وی بـه سـرعت پاییـن انتشـار بازی هـای مجـاز در بازار اشـاره 
کـرد و افـزود: تـا رونـد مزایـده بازی ها به اتمـام برسـد، بازی ها 
رده سـنی بگیرنـد و در صـورت لـزوم بازی هـا ویرایـش شـوند؛ 
زمان بنـدی  براسـاس  خوشـبختانه  می گـذرد.  زیـادی  زمـان 
می شـوند،  انتخـاب  کـه  بازی هایـی  و  مزایده هـا  مشـخص 
رونـد بررسـی بازی هـا و صـدور مجـوز نشـر آن هـا با سـرعت 
بیش تـری صـورت می پذیـرد و قصـد داریـم تـا مـدت زمـان 
عرضـه بازی هـای مجـاز را بـه حداقل زمـان ممکن برسـانیم. 
حسـن کریمـی قدوسـی بـازار مجـاز بازی هـای رایانـه ای را 
پاسـخگوی نیـاز مخاطبـان دانسـت و گفـت: از بیـن ۴0 بـازی 
رایانه هـای شـخصی کـه در دو مزایـده نخسـت شـرکت داده 
شـدند، تنها ۲ بـازی مجوز انتشـار نگرفته انـد. مدیرعامـل بنیاد 
ملـی بازی هـای رایانه ای مجـوز نگرفتن ایـن ۲ بازی از سـوی 

نظـام رده بنـدی سـنی بازی هـا را بی دلیـل ندانسـت و گفـت: 
مطمئنـا مخاطـرات و آسـیب های این ۲ بـازی به انـدازه ای بوده 
که برای مخاطبان مناسـب نباشـد. کریمی قدوسـی با اشـاره به 
رسـیدن به فصل تابسـتان و فراغـت فرزندان گفت: مهم اسـت 
کـه خانواده هـا اهمیت رده بنـدی سـنی بازی هـا را درک کنند و 
نگذارنـد فرزندشـان هـر عنوانـی را کـه می خواهـد بـازی کند. 
رده بنـدی سـنی یک فرهنـگ در تمام جوامع پیشـرفته اسـت و 
در وهله نخسـت بایسـتی خانواده ها نسـبت بـه آن آگاه شـده و 

از آن اسـتفاده کننـد. 

رده بندی سنی بازی های ایرانی 
 )ESRA( ــا ــدی ســنی بازی ه ــام رده بن ــر نظ ــان مدی همزم
از تعامــل بــا تمــام فروشــگاه های دیجیتالــی در ســال جــاری 
ــا پایــان ســال رده بنــدی ســنی بازی هــا  خبــر داد و گفــت: ت
ــدی  ــا احم ــود. رض ــال می ش ــا اعم ــن مارکت ه ــام ای در تم
اضافــه شــدن دو مارکــت جدیــد بــه نظــام ESRA را تاییــد 
ــش  ــران ش ــا مدی ــه ای ب ــال جلس ــدای س ــزود: ابت ــرد و اف ک
ــنی  ــدی س ــث رده بن ــا بح ــتیم ت ــور داش ــر کش ــت برت مارک
ــا  ــری روی مارکت ه ــدرت بیش ت ــرعت و ق ــا س ــا، ب بازی ه
اعمــال شــود. وی افــزود: دو مارکــت »ایــران اپــس« و »اول 
مارکــت« از ابتــدای خــرداد مــاه بــه سیســتم ESRA متصل 
ــا  ــنی بازی ه ــدی س ــش آرم رده بن ــده اند و کار درج و نمای ش
ــی  ــن درحال ــت. ای ــام اس ــال انج ــا در ح ــن مارکت ه روی ای
اســت کــه ســال گذشــته تنهــا مارکــت کافه بــازار بســتر فنــی 
ــه امســال  ــتیم ک ــال آن هس ــود. دنب ــرده ب ــم ک الزم را فراه
ــر  تمامــی مارکت هــا ایــن بســتر فنــی را فراهــم کننــد. مدی
ــازی  ــوان ب ــدی ۱8۹۵ عن ــا از رده بن ــنی بازی ه ــدی س رده بن
موبایلــی از ابتــدای ســال خبــر داد و تشــریح کــرد: ۶۷% رده 
۳+، ۲۲% رده ۷+، 8% رده ۱۲+، ۲% رده ۱۵+ و ۱% از 

ــد. ــت کرده ان ــنی ۱8+ دریاف ــز رده س ــا نی بازی ه

مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای:

عرضه بازی های خارجی مجاز در بازار سرعت خواهد گرفت
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