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ُمــد و لبــاس

تنظیــم و رونمایــی از ســند لباس حــالل، برگزاری جشــنواره 
لبــاس عاشــورایی در کنــار جشــنواره فجــر و دومیــن کنگره 
ــال  ــای س ــن رویداده ــاف از مهمتری ــاب و عف ــعر حج ش
ــت  ــوان گف ــاید بت ــود. ش ــاس ب ــد و لب ــوزه م ــته در ح گذش
ــژه شــد.  ــاس وی ــاق در حــوزه مدولب ــا دو اتف ســال 1۳95 ب
ــورایی  ــاس عاش ــنواره لب ــتین جش ــزاری نخس ــی برگ یک
ــتین  ــالل. نخس ــاس ح ــند لب ــم س ــری تنطی ــود و دیگ ب
ــان در  ــا دوم آب ــر ت ــورایی از ۲۶ مه ــاس عاش ــگاه لب نمایش
تــاالر وحــدت برگــزار و انــواع لبــاس یعنــی لبــاس بچــه و 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــه( در آن ب ــه و زنان ــای مردان لباس ه
ــاس و  ــد و لب ــروه م ــه همــت کارگ ــن نمایشــگاه ب شــد. ای
بــا مشــارکت اتحادیــه پوشــاک، انجمــن طراحــان و ادارات 
ــف  ــتان های مختل ــالمی در اس ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
برگــزار شــد و حمیــد قبــادی دبیــر کارگــروه مــد و لبــاس، 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره به اهــداف برگــزاری 
نخســتین نمایشــگاه لبــاس عاشــورایی گفته بــود: لبــاس از 
دیــدگاه مــا یــک رســانه اســت و تنهــا جنبــه پوشــانندگی 
نــدارد از ایــن رو تــالش کردیــم تــا لبــاس را بهانــه ای بــرای 
ــوی  ــم معن ــال مفاهی ــورا و انتق ــای عاش ــال زیبایی ه انتق
قــرار دهیــم؛ از ســوی دیگــر فعــاالن حــوزه مــد و لبــاس را 
تشــویق کنیــم تــا بــه ارائــه طرح هــای مذهبــی بپردازنــد و 
بــه تقدیــر از کســانی بپردازیــم کــه بــا طراحــی لباس هــای 
ــه  ــگ ک ــک فرهن ــتن ی ــه داش ــده نگ ــه زن ــورایی ب عاش
ــد. ــک می کنن ــت کم ــتگی اس ــار و از خودگذش ــه ایث برپای

سند لباس حالل تنظیم و رونمایی شد
ــاس رخ داد،  ــد و لب ــوزه م ــه در ح ــری ک ــاق دیگ ــا اتف و ام
ــمین  ــا شش ــان ب ــالل همزم ــاس ح ــند لب ــی از س رونمای
ــه  ــاره ب ــا اش ــادی ب ــود. قب ــاس فجــر ب ــد و لب ــنواره م جش
ــه ای  ــواد اولی ــود: م ــه ب ــالل گفت ــاس ح ــای لب ویژگی ه
کــه در تولیــد ایــن نــوع لبــاس بــه کار رفتــه بــا روش هــای 
ــه  ــمی ک ــال پش ــرای مث ــت. ب ــده اس ــم ش ــالمی فراه اس
نــخ لبــاس بــا آن ریســیده یــا چرمــی کــه در تولیــد کیــف 
و کفــش از آن اســتفاده شــده از حیوانــی اســت که بــه روش 
اســالمی ذبــح شــده. عــالوه بــر مــواد اولیــه، مبانــی بصری 
ــر  ــرد. دبی ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــاس حــالل م ــم در لب ه
ــالل را  ــور، واژه ح ــاس کش ــد و لب ــاماندهی م ــروه س کارگ
ادبیــات مشــترک میــان جوامــع مســلمان در سراســر دنیــا 
دانســته و گفتــه بــود: موسســه توســعه هنرهــای معاصــر و 
همچنیــن کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس ارشــادف ســند 
اولیــه لبــاس حــالل را تنظیــم کــرده انــد؛ البتــه ایــن ســند، 
هنــوز قطعــی نیســت. مــا بایــد آن را بــه ســازمان کنفرانس 
اســالمی پیشــنهاد بدهیــم تــا مثــل حــوزه غــذا در دســتور 
ــی رســیدن  ــن ســند، درپ ــی ای ــه عبارت ــرد. ب ــرار بگی کار ق
ــه یــک ادبیــات مشــترک بیــن جوامــع مســالن سراســر  ب
ــرو  ــاس پیش ــوزه لب ــتیم در ح ــا می خواس ــه م ــت ک دنیاس

ــیم. باش

ــوان  ــودک و نوج ــاس ک ــتقل لب ــنواره مس جش
شــکل می گیــرد

ــدم  ــاس، ع ــد و لب ــوزه م ــا در ح ــتی های م ــی از کاس یک
توجــه بــه گــروه ســنی نوجــوان اســت. لباس هــای 
ــه  ــن ک ــی ای ــد ب ــی رس ــه بزرگســال م ــه ب ــا از بچگان م
ــد. از  ــه کن ــان توج ــلیقه آن ــته و س ــان و خواس ــه نوجوان ب
ــی اســت  ــنی، ضرورت ــروه س ــن گ ــه ای ــن ب ــن پرداخت ای
کــه بایــد بــه آن توجــه شــود. بــه همیــن خاطــر، حمیــد 

ــد و  ــنواره م ــمین جش ــانه ای شش ــت رس ــدر نشس قبادی
ــرای  ــتقل ب ــنواره ای مس ــاص جش ــر از اختص ــاس فج لب
ــر  ــغ ب ــزود: بال ــر داد و اف پوشــاک کــودک و نوجــوان خب
۳50 اثــر در ایــن بخــش بــه دســت مــا رســیده کــه مــا 
تنهــا امــکان نمایــش ۲0 اثــر را داریــم بــه همیــن خاطــر 
ــتقلی را  ــنواره مس ــال 1۳9۶ جش ــا در س ــدیم ت ــر آن ش ب
ــرا  ــم؛ چ ــزار کنی ــوان برگ ــودک و نوج ــاک ک ــرای پوش ب
ــیار  ــت بس ــان از اهمی ــرای نوجوان ــاس ب ــی لب ــه طراح ک
ــال 1۳95  ــات س ــر از اتفاق ــی دیگ ــت. یک ــوردار اس برخ
هــم، برگــزاری نخســتین جشــنواره لبــاس کتابــدار 
ــدف  ــود. ه ــاغل ب ــش مش ــه پوش ــه ب ــتای توج در راس
ــته و  ــاه گذش ــن م ــه بهم ــنواره ک ــن جش ــزاری ای از برگ
ــا  ــی کشــور برپ ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــی نه ــا همراه ب
ــی از  ــوان  یک ــه عن ــش ب ــوع پوش ــه ن ــن ب ــد، پرداخت ش

ــود. ــی ب ــبک زندگ ــای س ــه ه ــن مؤلف مهمتری

ــاف  ــاب و عف ــعر حج ــره ش ــه کنگ ــه ب تران
افــزوده شــد

عالوه بــر ایــن، دومیــن کنگــره شــعر حجــاب و عفــاف هــم 
برگــزار و شــعرها و شــاعران برگزیــده معرفــی شــدند. یکــی 
از تفاوت هــای دومیــن دوره بــه نســبت دوره نخســت، 
توجــه بــه تولیــد محتــوا بــرای بخش هــای مختلــف 
ــرایی  ــه و ترانه س ــه تران ــن ب ــژه پرداخت ــه وی ــی و ب فرهنگ
ــا خبرنــگار مهــر، شــعر را  ــود. حمیــد قبــادی در گفتگــو ب ب
ــرای انتقــال یــک مفهــوم دانســته و گفتــه  ــزار مهمــی ب اب
ــن  ــی از مهم تری ــعر، یک ــژه ش ــه وی ــی و ب ــع ادب ــود: مناب ب
و تاثیرگذارتریــن روش هــا در طــول تاریــخ بوده اســت 
ــه  ــق ب ــن طری ــیاری را از ای ــات بس ــم و موضوع و مفاهی
ــر آن  ــن خاطــر ب ــه همی ــد، ب ــل می کرده ان ــان منتق مخاطب
ــا در قالــب برگــزاری کنگــره شــعر حجــاب، هــم  شــدیم ت
بــرای بخش هــای مختلــف فرهنگــی، محتــوا تولیــد کنیــم 
ــان  ــه جوان ــودن را ب هــم حجــاب و برتری هــای محجبــه ب

ــم. ــوزش دهی آم

ــم  ــه دور شش ــر ب ــاس فج ــد و لب ــنواره م جش
ــید رس

ســوم اســفندماه امســال، ششــمین جشــنواره مــد و لبــاس 
ــه آزادی  ــالد و مجموع ــرج می ــدت، ب ــاالر وح فجــر در ت
برگــزار شــد. هشــت بخــش در ایــن دوره از جشــنواره بــه 
ــی  ــن آن بخــش طراح ــم تری ــه مه ــد ک ــی آی ــرا درم اج
ــش  ــن بخــش بی ــه، در ای ــی پارچ ــود. در بخــش طراح ب
ــداد  ــه تع ــید ک ــنواره رس ــه جش ــه دبیرخان ــر ب از ۳10 اث
ــل توجهــی  ــه دوره قبــل از رشــد قاب ــار نســبت ب ایــن آث
ــورآالت  ــش و  زی ــف و کف ــی کی ــود. طراح ــوردار ب برخ
هــم از دیگــر بخش هــای ششــمین جشــنواره مــد و 
لبــاس فجــر بــود. مســابقه طراحــی زنــده، یکــی دیگــر از 
بخــش هــای مهــم جشــنواره ششــم مــد و لبــاس فجــر 

ــود.  ب
ــود:  ــه ب ــش گفت ــن بخ ــا ای ــاط ب ــادی در ارتب ــد قب حمی
ــه آن اشــاره می شــد  ــواره ب ــه هم یکــی از مشــکالتی ک
ــا  ــود، م ــدگان ب ــان طراحــان و تولیدکنن ــاط می عــدم ارتب
ــوان،  ــرای بان ــاع ب ــاس اجتم ــی لب ــن بخــش طراح در ای
همچنیــن  و  مردانــه(  )پیراهــن  باالپــوش  طراحــی 
محصــوالت عفــاف و حجــاب را داریــم. حــدود 90 گــروه 
در ایــن بخــش شــرکت می کننــد و هــر گــروه ســه نفــر 
ــد.   ــر مــی گیرن ــده را در ب شــامل طــراح، الگوســاز و دوزن
5 هــزار و ۲00 اثــر بــه ششــمین دوره از جشــنواره مــد و 
لبــاس فجــر رســیدند کــه از ایــن میــان حــدود ۲50 اثــر 
ــر در  ــزار نف ــت. ه ــرار گرف ــدان ق ــد عالقه من ــر دی در براب
بخــش طراحــی لبــاس و 1۳00 نفــر در بخــش طراحــی 
پارچــه، کیــف و کفــش و زیــورآالت شــرکت کردنــد و توجه 
ــا  ــود. ام ــاع ب ــاس اجتم ــه لب ــن دوره از جشــنواره ب ــژه ای وی
همچنــان، قاچــاق، معضــل اصلــی مــا در حــوزه مــد و لباس 
اســت. همچنــان تولیدکننــدگان مــا اســتفاده از ژورنــال را به 
ــد و  ــح می دهن ــان ترجی ــور طراح ــردن از حض ــره ب به
ارتبــاط چندانــی میــان تولیدکننــدگان و طراحــان وجــود 

ــدارد. ن

مد و لباس در سال 95 چه سرگذشتی داشت؟

سالی که »لباس حالل« سند خورد
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ُمــد و لبــاس

»نخســتین کتــاب ملــی مــد و لبــاس ایــران« بــا مجوز رســمی 
کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور و بــه همت موسســه 
ــگاه  ــن نمایش ــی امی ــده و در س ــر ش ــوس منتش ــری ققن هن
ــد  ــی م ــاب مل ــتین کت ــود. نخس ــه می ش ــران ارائ ــاب ته کت

ــت  ــای صنع ــی توانمندی ه ــور معرف ــه منظ ــران ب ــاس ای و لب
پوشــاک و بــا هــدف ایجــاد مرجعــی قابــل اســتناد برای دســت 
انــدرکاران وعالقه منــدان بــه ایــن صنعــت، تحــت نظــارت کار 
گــروه ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور تدویــن و منتشــر شــده 

شــده اســت. 
ایــن کتــاب، در بخش هــای مختلــف خــود بــه معرفــی 
طراحــان، تولیــد کننــدگان، توزیــع کننــدگان و صنایــع مرتبــط 
ــت  ــظ و تقوی ــردازد و رویکــرد آن، حف ــی پ ــاس م ــد و لب ــا م ب
فرهنــگ و هویــت ایرانــی اســت. نخســتین کتــاب مــد و لباس 
ایــران بــا شــعار »بــا افتخــار ســاخت ایــران« تدویــن شــده تــا 
مــردم را بــه اســتفاده از محصــوالت داخلــی تشــویق کنــد. این 
کتــاب همچنیــن در دومیــن جلــد خــود بــه بررســی تاریخچــه 
ــد و  ــی م ــع حمایت ــم انداز مجام ــان و چش ــران وجه ــد در ای م
لبــاس ایرانــی و اســالمی، مــد و پوشــاک  اقــوام ایرانــی، مــد و 
اقتصــاد مقاومتــی اقــدام و عمل  ومقــاالت راهبــردی و نوین در 
حــوزه ایــن صنعــت پرداختــه. عالوه بــر ایــن در کتــاب اطلس و 
راهنمــای مــد نیــز بــه معرفــی توانمندی هــای بخــش صنعــت 
پوشــاک بــه مخاطبــان و آحــاد مختلــف جامعــه توجــه شــده 
اســت. ترغیــب صاحب نظــران و فعــاالن حــوزه مــد و پوشــاک 
ــه دســتاوردهای علمــی و هنــری مرتبــط، ارتقــای  جهــت ارائ
اطالعــات، ضــرورت نــوآوری در زمینــه طراحــی پارچــه 

ــه،  ــن زمین ــانی در ای ــی رس ــور و آگاه ــل کش ــاس در داخ و لب
گــردآوری کامــل بانــک جامــع اطالعــات مــد ولبــاس کشــور، 
ــب  ــی در قال ــت از کارآفرین ــیرهای حمای ــردن مس ــم ک فراه
طراحــی و تولیــد الگوهــای جدیــد پوشــش ایرانــی- اســالمی، 
بــه کارگیــری روش هــای مختلــف تبلیغاتــی در بهبــود وضــع 
فــروش و ایجــاد انگیــزه در بیــن دانشــجویان در مســیر تحــول 
ــداف  ــه اه ــاک از جمل ــاجی و پوش ــع نس ــرفت در صنای و پیش

ــاب اســت.  گــردآوری ایــن دو کت
و  دانشــگاه ها  علمــی  هیــأت  اعضــای  و  مدرســان 
پژوهشــگاه ها، مدیــران، مشــاوران و برنامه ریــزان ارشــد 
ــی،  ــی و خصوص ــرکت های دولت ــا و ش ــا و نهاده وزارتخانه ه
ــاک،  ــد و پوش ــوزه م ــادی ح ــاالن اقتص ــرمایه گزاران و فع س
مدیــران وکارشناســان بانک هــای دولتــی و خصوصــی، 
تولیدکننــدگان البســه و پوشــاک، فروشــندگان عمــده و 
خــرده، پوشــاک، نماینــدگان برندهــای مطــرح پوشــاک، 
صاحبــان خانــه مــد )مزون هــا( و طراحــان مــد و لبــاس 
ــت  ــا صنع ــط ب ــاف و مشــاغل مرتب ــا و اصن کشــور، اتحادیه ه
ــی،  ــای ایران ــگ و مدل ه ــاالن مدلین ــور، فع ــاس کش ــد ولب م
هنرمنــدان و ورزشــکاران، مدیــران هنــری و طراحــان صحنــه 
و لبــاس، ســازمان صداوســیما و ســازمان ســینمایی کشــور از 

ــتند. ــاب هس ــن کت ــان ای ــه مخاطب جمل

با هدف معرفی صنعت ملی پوشاک؛

نخستین کتاب ملی مد و لباس ایران منتشر شد

ــادرات  ــتان از ص ــتی خوزس ــه صنایع دس ــل اتحادی مدیرعام
ــی  ــک های بارب ــرای عروس ــاری ب ــاس بختی ــت لب ۲۷0 دس

ــر داد. لهســتان، در ســال 91 خب
 افســانه صالح خــواه مدیرعامــل اتحادیــه صنایع دســتی 
ــای  ــه فعالیت ه ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــتان در گفتگ خوزس
ایــن اتحادیــه اشــاره و بیــان کــرد: ۲۷ شــرکت، زیــر 
ــد در  ــا ۳50 هنرمن ــا ب ــه هســتند و م ــن اتحادی ــه ای مجموع
ــفال،  ــی، س ــف کپوباف ــته های محتل ــتان در رش ــطح اس س
گلیــم، فــرش، احــرام بافــی و همچنیــن تولیــد لبــاس 
محلــی همــکاری می کنیــم. بــه گفتــه او از لباس هــای 
و  عربــی  لباس هــای  ویــژه  بــه  خوزســتان  محلــی 
ــه  ــا ک ــا آنج ــود ت ــترده ای می ش ــتقبال گس ــاری، اس بختی
اتحادیــه صنایع دســتی خوزســتان بــه 11 کشــور دنیــا 

لبــاس بختیــاری صــادر می کنــد. 
وی گفــت: ســال 1۳91 از ســوی ایــن اتحادیــه، ۲۷0 دســت 
لبــاس بختیــاری، از ۲ تــا ۷ ســال، بــرای شــرکت »باربــی« 
ــا همــکاری  ــی صــادر شــد، ام ــه صــورت چمدان لهســتان ب
ــه همیــن  ــا ایــن شــرکت معــروف عروسک ســازی تنهــا ب ب
ــه  ــدا نکــرد. البت ــه پی ــار محــدود شــده و دیگــر ادام ــک ب ی
صــادرات بــه آمریــکا و کشــورهای اروپایــی همچنــان 

ــه دارد.  ادام
صنایع دســتی  اتحادیــه  مشــکالت  بــه  صالح خــواه 
خوزســتان اشــاره و بیــان کــرد: مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــان  ــتان، انس ــتان خوزس ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــت.  ــی نیس ــودن، کاف ــه ب ــا فرهیخت ــت ام ــه ای اس فرهیخت
ــر  ــه یــک مدی ــوع فرهنگــی ب ــن همــه تن ــا ای ــا ب اســتان م

توانمنــد احتیــاج دارد کــه قــدرت چانــه زنــی و جــذب اعتبــار 
ــد. ــته باش ــز را داش ــتر از مرک بیش

 ۲۷ شــرکت زیــر مجموعــه اتحادیــه صنایــع دســتی فعالیــت 
ــه  ــرار نگرفت ــچ تســهیالتی در اختیارشــان ق ــد کــه هی می کنن
ــئوالن  ــی و مس ــان فرهنگ ــت متولی ــه الزم اس ــی ک در صورت
میــراث و صنایــع دســتی از هنرمنــدان و صنعتگــران حمایــت 
کننــد. رییــس کمیســیون فــرش و صنایع دســتی اســتان 
خوزســتان، احیــای دوبــاره خانــه صنایــع دســتی در خوزســتان 

را ضــروری دانســت و افــزود: مدت هاســت کــه خانــه و مــوزه 
ــا  ــه ب ــی ک ــل شــده در صورت ــع دســتی در اســتان تعطی صنای
توجــه بــه تنــوع فرهنگــی و قومیتــی کــه در خوزســتان وجــود 
ــع  ــته های صنای ــود در رش ــی موج ــن گوناگون دارد و همچنی
ــوند و  ــده ش ــاره زن ــز دوب ــن مراک ــه ای ــت ک ــتی الزم اس دس
ــه  ــد ک ــی باش ــرد و فضای ــکل بگی ــی ش ــای آموزش کارگاه ه
ــد.  ــرآورده هــای خــود بپردازن ــی ف ــه معرف ــدان در آن ب هنرمن
ــی  ــراث فرهنگ ــت: اداره کل می ــن گف ــواه همچنی ــح خ صال
ــع  ــه صنای ــان از اتحادی ــون توم ــغ ۲10 میلی ــتان، مبل خوزس
دســتی خریــد کــرده و تاکنــون ۳۴ میلیــون آن را رداخــت کرده 
اســت. امیدواریــم مطالبــات مــا پرداخــت و از هنرمندان اســتان 

ــت شــود. حمای

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

لباس های بختیاری که برای »باربی« ارسال شد
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ــوش روز  ــن پ ــن جشــنواره نقــش ت نشســت رســانه ای پنجمی
هفدهــم اردیبهشــت مــاه در مرکــز آمــوزش هــای تخصصــی 
ــزاد  ــم به ــن مراس ــد. در ای ــزار ش ــر برگ ــاد دانشــگاهی هن جه
رشــیدی بــا طــرح ایــن ســوال کــه چــرا جهــاد دانشــگاهی هنر 
بــه موضــوع مــد و لبــاس پرداختــه و چــرا از بیــن لبــاس هــای 
ــا همــان تــی شــرت را انتخــاب کــرده  ــن پــوش ی مختلــف ت
گفتــه هــای خــود را آغــاز کــرد. رئیــس جشــنواره نقــش تــن 
پــوش گرایــش جوانــان بــه مــد را گرایشــی فطــری دانســت و 
گفــت: مدیــران فرهنگــی مــا بایــد بپذیرنــد کــه عالقــه جوانان  
بــه مــد طبیعــی اســت و بایــد بــه ایــن خواســته و گرایــش آنهــا 

ــد. احتــرام بگذارن
 از ســوی دیگــر تــن پــوش یــا همــان تــی شــرت پرکاربردترین 
لبــاس بــرای مــردان و زنــان اســت و الگوهــا و طــرح و نقــش 
ــای  ــاب باوره ــد بازت ــی توان ــد، م ــی آی ــه روی آن م ــی ک های
ــک  ــه ی ــه مثاب ــا ب ــاس م ــه لب ــد. چراک ــراد باش ــدام از اف هرک

رســانه عمومــی و فراگیــر بــه شــمار مــی آیــد. 
رشــیدی همچنیــن بیــان کــرد: در بســیاری از مــوارد همچــون 
کمپیــن هــا و مناســبت هــای فرهنگــی و مذهبــی از تی شــرت 
اســتفاده مــی شــود ورزشــکاران روی لبــاس خــود طــرح هــا و 
نقــش هــای مختلفــی را تصویــر مــی کننــد کــه بــرای مثــال 
مــی تــوان بــه نقــش یوزپلنــگ ایرانــی روی لبــاس ایــن گــروه 
از افــراد جامعــه یــا نقــش خلیــج فــارس روی تــن پــوش برخی 
ــن  ــرد. بنابرای ــاره ک ــای فرهنگــی و ورزشــی اش شــخصیت ه
لبــاس جنبــه تبلیغاتــی و فرهنگــی دارد و نمــی تــوان این نقش 

و رســالت تــن پــوش را نادیــده گرفــت. 
ــه جنبــه منفــی اســتفاده از تــن پــوش  ایــن اســتاد دانشــگاه ب
ــی  ــورایی، ورزش ــم عاش ــال مفاهی ــرد: انتق ــان ک ــاره و بی اش
اســتفاده از تــی شــرت در برنامه هــای تبلغیاتــی اســتفاده 
مثبــت از ایــن لبــاس اســت امــا یــک ســری نمادهــا روی تــن 
پــوش نقــش مــی بنــدد کــه معــرف گرایشــات فکــری خــاص 
و منحــرف کننــده اســت. نوجوانــان و جوانــان مــا از ایــن تــی 
شــرت هــای وارداتــی اســتفاده مــی کننــد بــدون اینکــه نمــاد 
بــکار رفتــه روی آن ســنخیتی بــا طــرز فکــر آنها داشــته باشــد. 
ــدف  ــا ه ــوش ب ــن پ ــش ت ــنواره نق ــر جش ــن خاط ــه همی ب
ــی  ــه روی ت ــکار رفت ــای ب ــا و نماده ــش ه ــه نق ــاماندهی ب س
ــاالی  ــای ب ــری قابلیت ه ــه کارگی ــن ب ــا و همچنی ــرت ه ش
ــالق  ــدان خ ــا از هنرمن ــم ت ــا برآنی ــت. م ــکل گرف ــری ش هن
خــود بــرای حــل ایــن معضــل کمــک بگیریــم، اگــر بتوانیــم 

ــز  ــه مراک ــاس را ب ــان لب ــدان و طراح هنرمن
طراحــی و تولیــدی معرفــی کنیم به خواســته 

ــم.  ــیده ای ــود رس خ
رشــیدی ارتبــاط میــان تولیدکننــدگان و 
طراحــان لبــاس را ضــروری دانســت و افــزود: 
اگــر مــا بتوانیــم بســترهای حداقلــی را بــرای 
بــروز خالقیــت فراهــم آوریــم و ارتبــاط 
ــان  ــدگان و طراح ــد کنن ــان تولی ــری می موث
ــوع  ــود ن ــم در بهب ــاد کنی ــاس ایج ــد و لب م
پوشــش جوانــان موثــر بــوده و از لبــاس و تن 
پــوش بــرای انتقــال مفاهیــم فرهنگــی مورد 

ــم.  ــره برده ای ــود به ــر خ نظ
ــنواره  ــن جش ــر پنجمی ــی دبی ــام زایجان اله
ــزاری  ــدف از برگ ــم ه ــوش ه ــن پ ــش ت نق
ــرای اســتفاده  ایــن جشــنواره را الگوســازی ب
ــمرد و  ــی اســالمی برش ــای ایران ــش ه از نق

گفــت: در ایــن دوره از جشــنواره جلســات متعــددی بــا اســتادان 
ــاس داشــته  ــه مــد و لب دانشــگاه، طراحــان و دانشــجویان نخب
ــرای  ــد از چهــار دوره ب ــم کــه بع ــن نتیجــه رســیده ای ــه ای و ب
نخســتین بــار بــه جشــنواره نقــش تــن پــوش محــور و موضوع 
ــن دوره از جشــنواره انتخــاب  ــرای ای ــم موضوعــی کــه ب بدهی
شــد، زندگــی شــهری بــا تکیــه بــر ایثــار و شــهادت و انقــالب 
اســالمی بــود. خوشــبختانه طراحــان از ایــن موضــوع اســتقبال 

ــد.  ــه کارهــای خــود پرداختن ــه ارائ ــد و ب کردن
دبیــر پنجمیــن جشــنواره نقــش تــن پــوش گفــت: مــا در ایــن 
دوره از جشــنواره بــه برگــزاری یکســری کارگاره های آموزشــی 
در شــهرهای مختلــف چــون ســنندج، اصفهــان، تبریز، شــیراز، 
تهــران و کــرج پرداختیــم. ۴50 اثــر بــه دســت مــا رســید داوران 
ــخصی  ــلیقه ش ــال س ــه دور از اعم ــار ب ــن آث ــی ای ــه ارزیاب ب
پرداختنــد و در نهایــت ســه اثــر در بخــش صنعــت و ســه اثر در 

بخــش هنــر برگزیــده شــدند.

تخصصــی بــودن مهمتریــن وجــه تمایــز »نقــش 
تــن پــوش«

ــن جشــنواره  ــت داوران پنجمی مهــدی محمــودی رئیــس هیئ
ــنواره را  ــن جش ــودن ای ــی ب ــم تخصص ــوش ه ــن پ ــش ت نق
مهمتریــن تفــاوت ایــن جشــنواره بــا ســایر جشــنواره هــای مــد 
ــاره پوشــاک ســخن  ــا درب ــی م ــزود: وقت ــاس دانســت و اف و لب

مــی گوییــم از یــک صنعــت 100 هــزار میلیاردتومانــی صحبت 
مــی کنیــم ایــن صنعــت بــا ایــن عــدد و رقــم موتــور محــرک 
ــارز  ــق ب ــه اقتصــادی و از مصادی ــورها در زمین ــیاری از کش بس

صنایــع فرهنگــی اســت. 
ــزار  ــی برگ ــن صنعت ــرای چنی ــداد جشــنواره ب ــن هــر تع بنابرای
شــود کــم اســت امــا جشــنواره نقــش تــن پــوش تنهــا یکــی 
ــرار داده  ــدف ق ــرت را ه ــی ش ــم ت ــاک و آن ه ــواع پوش از ان
اســت. او در ادامــه بــه اهــداف برگــزاری جشــنواره نقــش تــن 
پــوش اشــاره و بیــان کــرد: ارتبــاط بیــن تولیدکننــده و صنعتگر 
همچنیــن جــذب دانشــجویان خــالق و تغییــر الگــوی مصرفی 
مخاطــب و توجــه او بــه نمادهــای ایرانــی و اســالمی از جملــه 

اهــداف مــا در برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. 
امــا ایــن مســئله بــه معنــی آن نیســت کــه جهــاد دانشــگاهی 
مســئولیت مســتقیم در حــوزه مــد و لبــاس دارد. مســئول 
ــاد دیگــری اســت و  ــاس کشــور نه ــد و لب ــه م ــازماندهی ب س
ــدان شــده  ــظ مســئولیت خــود وارد می ــا براســاس حف ــا تنه م
ــا  ــودی ب ــم. محم ــه ای ــنواره پرداخت ــن جش ــزاری ای ــه برگ و ب
اشــاره بــه اینکــه ســه نفــر از تولیدکننــدگان برتــر تــی شــرت 
در تیــم داوری جشــنواره نقــش تــن پــوش حضــور داشــته انــد 
ــه طــور شــعاری خواهــان  گفــت: مــا در تمــام جشــنواره هــا ب
ارتبــاط بیــن طراحــان و تولیدکننــدگان هســتیم جشــنواره تــن 
ــردارد  ــد ب ــده وعی ــا دســت از شــعار و وع ــر آن شــد ت ــوش ب پ
و بــا دعــوت از ســه تولیدکننــده برتــر تــی 
شــرت ایــن فاصلــه را کــم کنــد. بــه جرات 
ــه  ــه ب ــری ک ــت از ۴50 اث ــوان گف ــی ت م
ــش از  ــد بی ــال ش ــنواره ارس ــه جش دبیرخان
10 اثــر توســط ایــن ســه تولیدکننــده برای 
ــه تولیــد انبــوه انتخــاب شــدند.  رســیدن ب
رئیــس هیئــت داوران پنجمیــن جشــنواره 
ــاز  ــل مدس ــه عوام ــوش ب ــن پ ــش ت نق
اشــاره و بیــان کــرد: مــردم چیــزی 
ــت.  ــده اس ــد ش ــه م ــند ک ــی پوش را م
رســانه هــا و سوپراســتارها از جملــه 
ــه  ــن اینک ــتند ضم ــاز هس ــل مدس عوام
ــی چــون اســکار،  ــن الملل رویدادهــای بی
ــی چــون  کــن و در داخــل کشــور اتفاقات
جشــنواره هــای مختلــف فجــر مــی 

ــند. ــاز باش ــد مدس توانن

ُمــد و لبــاس

رئیس جشنواره نقش تن پوش:

تی شرت پرکاربردترین لباس برای مردان و زنان است
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ُمــد و لبــاس

مشــاور امــور بانــوان و خانــواده صداوســیما از تدویــن 
پیش نویــس دســتورالعمل پوشــش بازیگــران خبــر داد و 
گفــت: ایــن پیش نویــس بــه خواســت اهالــی ســینما تدویــن 

ــت.  ــت نیس ــدف از آن محدودی ــده و ه ش
ــواده  ــوان و خان ــور بان ــر ام ــاور دفت ــپهری مش ــت س عصم
ســازمان صداوســیما در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر از بررســی 
پیش نویــش دســتورالعمل نحــوه پوشــش بازیگران در رســانه 
ــر داد و گفــت: در هــر جامعــه ای پوشــش  ــی و ســینما خب مل
ــع شــرایط اقتصــادی،  ــر اینکــه تاب ــان و مــردان، عــالوه ب زن
اجتماعــی و اقلیمــی آن جامعــه اســت، از ارزش هــای اخالقــی 
ــوری  ــد و در کش ــروی می کن ــم پی ــه ه ــر آن جامع ــم ب حاک
ــر آن  ــای اســالمی ب ــات و ارزش ه ــه اخالقی ــران ک چــون ای
ــظ  ــرای حف ــش ب ــاب و پوش ــت حج ــت، رعای حکمفرماس

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــالمت روان ض س
وی بــه نقــش بازیگــران و شــخصیت های مشــهور در 
مدســازی و همچنین الگوســازی بــرای جوانــان اشــاره و بیان 
ــد نقــش  ــراد مشــهور و بازیگــران، می توان کــرد:  پوشــش اف
مهمــی در ترویــج الگوهــای ارزشــی در میــان مــردم داشــته 
ــی،  ــلیقگی، یک نواخت ــز از بی س ــوازم پرهی باشــد و یکــی از ل
ــج در  ــای رای ــن از بی بندوباری ه ــه گرفت ــی و فاصل دل زدگ
ــه  ــی، توج ــان فرهنگ ــه متولی ــت ک ــن اس ــی ای ــع غرب جوام
ــپهری  ــند. س ــته باش ــراد داش ــن اف ــاس ای ــه لب ــژه ای ب وی
ــتورالعمل  ــس دس ــن پیش نوی ــل تدوی ــه مراح ــاره ب ــا اش ب
ــا  ــددی ب ــا جلســات متع ــت: م نحــوه پوشــش بازیگــران گف
ــن  ــم ای ــا بتوانی ــته ایم ت ــاس داش ــان لب ــان و طراح کارشناس
پیش نویــس را آمــاده کنیــم. همچنیــن کارگــروه ســاماندهی 
مــد و لبــاس کشــور هــم در تهیــه ایــن پیش نویــس در کنــار 

ــاری رســانده اســت.  ــه مــا ی ــوده و ب مــا ب
ــت:  ــیما گف ــواده صداوس ــوان و خان ــور بان ــر ام ــاور دفت مش
امیــدوارم ایــن آییــن نامــه در ســریع ترین زمــان ممکــن، بــه 
ــه اجــرا برســد و آنچــه کــه خواســته مجلــس محتــرم  مرحل
شــورای اســالمی در ارتبــاط بــا تصویــب قوانیــن شایســته و 
مناســب بــرای هنرمنــدان عرصــه ســینما و تلویزیــون اســت، 

ــود.  ــراورده ش ب

ســپهری بــا اشــاره بــه ایــن کــه تدویــن ایــن آییــن نامــه، 
ــینما و  ــدرکاران س ــت ان ــران و دس ــود بازیگ ــت خ خواس
ــایت ها  ــی س ــرد: برخ ــان ک ــت، بی ــم هس ــون ه تلویزی
ــغ  ــران زن، زیرتی ــش بازیگ ــه پوش ــد ک ــر زده و گفته ان تیت
ــت  ــاله حقیق ــن مس ــه ای ــی ک ــه در حال ــیما رفت صداوس
ــه  ــتی همیش ــن کاس ــه ای ــت ک ــن اس ــت ای ــدارد و واقعی ن
ــران و  ــا، بازیگ ــود کارگردان ه ــی خ ــته و حت ــود داش وج
ــتورالعملی  ــتند دس ــا می خواس ــینما از م ــت اندرکاران س دس
ــا  ــکال و ام ــراد و اش ــای ای ــا ج ــم ت ــان بگذاری در اختیارش
ــال  ــه اعم ــن نام ــن آئی ــد. هــدف از ای ــی نمان ــری باق و اگ
محدودیــت  نیســت. از ســوی دیگــر مجلــس شــورای 
ــود.  ــه ای ب ــن نام ــن آیی ــن چنی ــر تدوی اســالمی هــم پیگی
ــاس  ــد و لب ــروه م ــکاری کارگ ــا هم ــن کاری ب ــس چنی پ

اجتناب ناپذیــر بــه نظــر می رســید. 

هدف ارتقای جایگاه پوشاک ایرانی است
ــروه  ــد کارگ ــه تأیی ــد ب ــس بای ــن پیش نوی ــی ای نســخه نهای
ســاماندهی مــد و لبــاس کشــور برســد و از ایــن رو بــه 
ــه  ــادی در پاســخ ب ــم. قب ــادی پرداختی ــد قب ــا حمی ــو ب گفتگ
ــران  ــش بازیگ ــوه پوش ــتورالعمل نح ــن دس ــی تدوی چگونگ
ــر  ــاس، مبتنی ب گفــت: همــه فعالیت هــای کارگــروه مــد و لب
ــا مراجــع  ــذار ی ــه قانون گ ــی اســت ک ــط و آیین نامه های ضواب
ذی صالحــی کــه قانــون تعییــن و دبیرخانــه پیش بینــی 

ــرد.  ــام می گی ــرده انج ک
مــا در آییــن نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی مدولبــاس کــه 
مصــوب هیئــت دولــت اســت، مــاده ای داریــم کــه وظایــف 
دســتگاه های عضــو کارگــروه مثــل وزارت فرهنــگ و ارشــاد، 
ــازمان  ــارت و س ــدن و تج ــت، مع ــرورش، صنع ــوزش و پ آم
هایــی چــون صــدا و ســیما را مشــخص کرده اســت. قبــادی، 
ــران را  ــتورالعمل نحــوه پوشــش بازیگ ــن دس ــم و تدوی تنظی
جــزو وظایــف ســازمان صداوســیما دانســت و افــزود: بنــد ۷ 
ایــن مــاده قانونــی در بخــش وظایــف صداوســیما بــه تدویــن 
ــرای نحــوه حضــور بازیگــران در تلویزیــون و  دســتورالعمل ب
ســینما بــا همــکاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اشــاره می کنــد. 

ــون  ــش تاکن ــا پی ــیما، از مدت ه ــازمان صداوس ــن س بنابرای
ــان  ــان و متخصص ــر کارشناس ــرده و نظ ــزار ک ــاتی برگ جلس
ــد  ــاماندهی م ــروه س ــر کارگ ــت. دبی ــده اس ــا ش ــم جوی را ه
ــه  ــن نام ــن آیی ــن ای ــه تدوی ــن ک ــه ای ــخ ب ــاس در پاس و لب
ــیما را  ــدرکاران صداوس ــران و دســت ان ــدازه بازیگ ــه ان ــا چ ت
ــش از  ــز و بی ــر چی ــش از ه ــا پی ــت: م ــد گف ــدود می کن مح
هــر موضــوع دیگــر، می خواهیــم توجــه بیشــتری بــه لبــاس 

ــد.  ــته باش ــود داش مناســب وج
ــا  ــاس ارتق ــگاه لب ــه جای ــن اســت ک ــا ای ــه خواســته م هم
ــاس  ــه لب ــریال ها ب ــا و س ــاخت فیلم ه ــد و در س ــدا کن پی
ــگ  ــد فرهن ــه می توان ــزار فرهنگــی ک ــک اب ــوان ی ــه عن ب
ــن  ــود از ای ــگاه ش ــد، ن ــت کن ــا تقوی ــف ی ــی را تضعی ایران
ــر  ــه و منتش ــند تهی ــس س ــن پیش نوی ــه زودی اولی رو ب
ــن  ــه در تدوی ــری ک ــداف دیگ ــه اه ــادی ب ــود. قب می ش
ســند نحــوه پوشــش بازیگــران مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اشــاره و بیــان کــرد: هــدف دیگــر مــا ایــن اســت کــه چــه 
ــه  ــاس از صحن ــون، طراحــی لب ــه در تلویزی در ســینما و چ
ــه  ــای جداگان ــن دو، تخصص ه ــه ای ــرا ک ــود چ ــدا ش ج
ــرد کــه  ــام ب ــوان ن هســتند گرچــه افــراد شــاخصی را می ت
ــد امــا  ــا هــم انجــام می دهن ــه و لبــاس را ب طراحــی صحن
بهتــر اســت کــه بــه ایــن دو رشــته، نــگاه مســتقلی وجــود 
داشــته باشــد. دبیــر کارگــروه مــد و لبــاس کشــور اســتفاده 
درســت از لبــاس در موضوعــات مختلــف فیلــم یــا ســریال 
را از نکاتــی دانســت کــه بایــد در ایــن دســتورالعمل لحــاظ 
شــود و گفــت: بحــث شــئونات کاربــردی، مســاله ای اســت 

ــه آن توجــه شــود.  ــد ب کــه بای
ــت و  ــاع اس ــاس اجتم ــاع، لب ــاس اجتم ــی، لب ــه عبارت ب
ــان  ــر طراح ــن هن ــود را دارد و ای ــگاه خ ــزل جای ــاس من لب
لبــاس اســت کــه بــه ایــن کارکردهــا توجــه کننــد. 
ــه  ــری ک ــم دیگ ــه مه ــرد: نکت ــان ک ــه بی ــادی در ادام قب
ــکا  ــرد، ات ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه م ــن نام ــن آیی در ای
ــی  ــی و تقویــت ظرفیــت پوشــاک ایران ــه محصــول داخل ب
اســت و اصــال دلیلــی نــدارد بحــث را بــه ممیــزی و ایجــاد 
ــم  ــا می خواهی ــانیم. م ــران بکش ــرای بازیگ ــت ب محدودی
ــود.  ــخص ش ــا مش ــازها و تهیه کننده ه ــوب برنامه س چارچ
ــد کــه  ــی می بینی ــال شــما یــک برنامــه تلویزیون ــرای مث ب
ــاره اقتصــاد مقاومتــی  ــا شــور و هیجــان درب مجــری آن، ب
ــد  ــک برن ــغ ی ــود، مبل ــه خ ــی ک ــد؛ در حال ــت می کن صحب
ــت  ــرض اس ــض غ ــوع، نق ــن موض ــت و ای ــی اس غیرایران
ــده،  ــک تهیه کنن ــد ی ــک می کن ــه کم ــن آیین نام ــاال ای ح

ــرد.  ــر بگی ــاس در نظ ــرای لب ــژه ای ب ــگاه وی جای
ــخ  ــور در پاس ــاس کش ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــر کارگ دبی
ــی در جشــنواره های  ــینماگران ایران ــه حضــور س ــن ک ــه ای ب
خارجــی تــا چــه انــدازه شــما را بــه فکــر تدویــن آییــن نامــه 
ــه  ــن نام ــن آیی ــت: ای ــه گف نحــوه پوشــش بازیگــران انداخت
مصــوب 1۳8۷ اســت امــا نمی تــوان ایــن واقعیــت را نادیــده 
گرفــت کــه هنرمنــدان مــا در ایــن چنــد ســال اخیــر، توجــه 
ــگاه  ــته اند و ن ــاس مناســب داش ــتفاده از لب ــه اس ــی ب مضاعف
ــت و  ــع اس ــای مرج ــن گروه ه ــه ای ــم ب ــا ه ــای م جوان ه
ــان بازیگــران مــا لبــاس اجتماعــی  ــا هــر زمــان در می انصاف
مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه نــه خیلــی هنــری بــوده و نــه 
جنبــه کامــال تجــاری داشــته بــا اقبــال عمومی هــم روبــه رو 

شــده اســت. 

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تدوین دستورالعمل نحوه پوشش بازیگران
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دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس می گویــد: در شــرایط 
ــورهای  ــه کش ــاب را ب ــاف و حج ــوالت عف ــا محص ــی م فعل
عربــی صــادر می کنیــم امــا در زمینــه تولیــد پارچــه 

ــم.  ــکل مواجهی ــا مش ــکی ب چادرمش
ــاس در  ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــر کارگ ــادی دبی ــد قب حمی
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، نمایشــگاه قــرآن را فرصتــی بــرای 
ــت و  ــاف دانس ــاب و عف ــوالت حج ــدن محص ــاختارمند ش س
ــا تمرکــز بخــش حجــاب  ــد ب ــا معتقدن ــزود: کارشناســان م اف
ــن  ــع ای ــرآن، ســاختار عرضــه و توزی و عفــاف در نمایشــگاه ق
محصــوالت نهادینــه شــده و شــکل گرفتــه اســت. بــه عبارتی 
در ایــام نمایشــگاه، همــه برندهــای فعــال در زمینــه حجــاب و 
ــاله  ــن مس ــوند و همی ــع می ش ــقف جم ــک س ــر ی ــاف، زی عف
باعــث می شــود، خانــواده برندهــای مختلــف را بشناســند و بــه 
فروشــگاه های هــر برنــد مراجعــه و کاالی مــورد نیــاز خــود را 

تهیــه کننــد. 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــاس ب ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــر کارگ دبی
ــه حجــاب  کــه در حــال حاضــر حــدود 100 موسســه در زمین
ــاب و  ــگاه حج ــت: در نمایش ــد گف ــت می کنن ــاف فعالی و عف
ــوالت و  ــه محص ــش ارائ ــه در بخ ــال، 180 غرف ــاف امس عف
۴0 غرفــه در بخــش تبلیغــی و ترویجــی وجــود دارد. در واقــع 
ــام مــاه  ــه ای ــن اســت کــه نمایشــگاه را تنهــا ب ــا ای تــالش م
ــه ای  ــن نمایشــگاه بهان ــم و ای ــارک رمضــان محــدود نکنی مب

ــد.  ــدا کن ــت پی ــاف و حجــاب هوی ــا بخــش عف باشــد ت
توانسـته  قـرآن  نمایشـگاه  کـه  ایـن  بـه  اشـاره  بـا  قبـادی 
ظرفیت هـای گسـترده حـوزه حجـاب و عفـاف را بـه صـورت 
موثـری، در جامعـه معرفی کند، بیـان کرد: مـا طراحان مختلف 
را شناسـایی کرده ایـم و امـروز بـه جایی رسـیده ایم که انـواع و 
اقسـام محصوالت حجـاب و عفاف، جـز پارچه چادر مشـکی را 

بـا اتـکا بـه ظرفیت هـای داخلـی تولیـد کنیم. 
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه 80 درصــد پارچــه چــادر مشــکی در 
کشــور، وارداتــی اســت گفــت: یکــی از موسســات زیرمجموعه 
ــاز  ــد از نی ــته، ۲0 درص ــتضعفان در گام اول توانس ــاد مس بنی

ــت  ــوب اس ــم خ ــه ه ــت پارچ ــد. کیفی ــرآورده کن ــه را ب جامع
ــندگان،  ــه فروش ــدگان چ ــه تولیدکنن ــان، چ ــه متخصص و هم
کیفیــت چــادر مشــکی ایرانــی را تاییــد کرده انــد امــا همچنــان 

ــود.  ــا وارد می ش ــکی م ــادر مش ــد چ 80 درص
قبـادی بـه طـرح تقـای کیفیـت چادرهـای نمـاز اشـاره و بیان 
کـرد: سـال گذشـته، برای اولیـن بار ایـن طرح را کـه یک طرح 
ملی اسـت اجـرا کردیم. مبنـای ما هم ایـن بود که پارچـه چادر 
نمـاز بایـد روشـن و طرح آن شـبیه چادرهـای قدیمی باشـد. در 
ایـن طـرح، هرکـس می توانسـت بـا قیمت تمام شـده کـه 1۲ 

هـزار و 500 تومـان اسـت چادر تهیـه کند. 
نـخ و پارچـه و دوخت ایـن چادرها کامال ایرانی اسـت و امسـال 
هـم در نمایشـگاه قـرآن اجـرا مـی شـود. دبیـر کارگـروه مد و 
لباس کشـور در پاسـخ به ایـن که بعضـی چادرها بسـیار پرزرق 

و بـرق اند گفـت: این چادرها، مورد پیشـنهاد ما نیسـتند و نقض 
غـرض به شـمار می رونـد و کاربـردی در اجتمـاع ندارنـد. برای 
چـادر اجتمـاع، آنچـه موردنظـر ماسـت بر مبنـای چادر سـنتی 
شـکل گرفتـه امـا انـواع مختلف چـادر، طرفـداران خـاص خود 

را دارد. 
چــادر میزبــان، مجلســی، عــروس و انــواع مختلــف چــادر کــه 
ــوع  ــن تن ــد ای ــود را دارد و بای ــاص خ ــرد خ ــدام، کارک ــر ک ه
وجــود داشــته باشــد. قبــادی بــه صــادرات محصــوالت عفــاف 
ــال در  ــد موسســه فع ــرد: چن ــان ک و حجــاب هــم اشــاره و بی
ــتند و  ــه رو هس ــادرات رو ب ــاالی ص ــم ب ــا حج ــه ب ــن زمین ای
محصــوالت خــود را بــه کشــورهای اســالمی بــه ویــژه عــراق 
ــیار  ــی بس ــب کارآفرین ــر آن موج ــالوه ب ــد؛ ع ــادر می کنن ص

ــده اند. ــهروندان ش ــرای ش ب

قبادی در گفتگو با مهر:

۸۰ درصد چادرمشکی موجود در بازار ایران وارداتی است

ُمــد و لبــاس

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور:

مراکز عرضه لباس نوجوان معرفی می شوند

قبــادی بــه ایــن کــه مهــم تریــن نیــاز طراحــان و 
ــز  ــتن مراک ــار داش ــوان، در اختی ــاس نوج ــدگان لب تولیدکنن
ــایت  ــت در س ــرار اس ــرد: ق ــان ک ــاره و بی ــت، اش ــه اس عرض

ــم.  ــز بپردازی ــن مراک ــی ای ــه معرف ــد ب ــران م ای
حمیــد قبــادی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، توجــه بــه لبــاس 
نوجــوان را یکــی از اهــداف کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس 

کشــور دانســت و گفــت: لباس هــای ایرانــی، رده بنــدی ســنی 
ندارنــد و مــا بــرای نوجوانــان، لبــاس مناســبی تولیــد نکرده ایم؛ 
بــه همیــن خاطــر، یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای کارگــروه 
مــد و لبــاس، پرداختــن بــه گــروه ســنی نوجــوان اســت و ایــن 

کار هــم ســهل اســت و هــم ممتنــع. 
ــی  ــم وقت ــود می گویی ــا خ ــا ب ــه م ــت ک ــن جه ــهل از ای س
ــرای  ــب ب ــم خ ــد می کنی ــی و تولی ــه طراح ــه و زنان کار مردان
ــه  ــت ک ــن جه ــع از ای ــم و ممتن ــم کار می کنی ــا ه نوجوان ه
حساســیت های  همچنیــن  و  اجتماعــی  حساســیت های 
ــر در  ــوع و تکث ــنی تن ــروه س ــن گ ــاد اســت و ای ــه زی نوجوانان

لبــاس را می پســندد. 
ــم  ــه مه ــن ک ــه ای ــاس کشــور ب ــد و لب ــروه م ــر کارگ دبی
ــوان،  ــاس نوج ــدگان لب ــان و تولیدکنن ــاز طراح ــن نی تری
ــان  ــاره و بی ــز عرضــه اســت، اش ــتن مراک ــار داش در اختی
کــرد: مــا در حــال حاضــر، 15 مرکــز را شناســایی کــرده 
ــد؛ از  ــه ندارن ــکان عرض ــوز ام ــز هن ــن مراک ــا ای ــم. ام ای

نمایشــگاه ها و جشــنواره ها،  ایــن رو قــرار اســت در 
فضــای عرضــه بیشــتری را بــرای تولیدکننــدگان نوجــوان  
ــش از  ــا بی ــای م ــه تولیدکننده ه ــرا ک ــم چ ــم آوری فراه
ایــن کــه بــه حمایــت مالــی احتیــاج داشــته باشــند 
بــه فراهــم کــردن امکاناتــی بــرای عرضــه مناســب 

ــد.  ــاز دارن ــود نی ــای خ کاره
قبــادی بــا اشــاره بــه ایــن کــه قــرار اســت فروشــگاه هــای 
ــالی  ــت:دو س ــود گف ــی ش ــوان معرف ــاس نوج ــه لب عرض
هســت کــه بــه واســطه نمایشــگاه حجــاب و عفــاف، 
ــم و در  ــاص داده ای ــوان اختص ــاس نوج ــه لب ــی را ب بخش
حــال فراهــم کــردن شــرایط عرضــه و تقاضــا هســتیم. مــا 
ــه رو  ــا مشــکالت جــدی روب ــران ب ــوان دخت ــاس نوج در لب
بودیــم کــه امــروز، بخشــی از آن برطــرف شــده و در حــال 
ــاس  ــروش لب ــه ف ــی را ب ــم فروشــگاه های حاضــر می خواهی
نوجــوان اختصــاص دهیــم و ایــن مراکــز را در ســایت ایــران 

ــم. ــی کنی ــد معرف م
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قــرآن  بین المللــی  نمایشــگاه  دوره  پنجمیــن  و  بیســت 
جمعــه ۲۶ خردادمــاه بــه کار خــود پایــان داد. حجــاب و 
ــود. در  ــگاه ب ــن نمایش ــم ای ــای مه ــی از بخش ه ــاف، یک عف
ــش  ــه در بخ ــال، 180 غرف ــاف امس ــاب و عف ــگاه حج نمایش
ــه محصــوالت و ۴0 غرفــه در بخــش تبلیغــی و ترویجــی  ارائ
ــی  ــه معرف ــی کــه بیــش از آن کــه ب وجــود داشــت؛ غرفه های
محصــوالت جدیــد در ایــن زمینــه بپردازنــد، ســرگرم تعویــض 
ــی و  ــای نخ ــواع پارچه ه ــروش ان ــه و ف ــا کهن ــو ب ــادر ن چ

ــد.  ــادری بودن چ
تولیـد  زمینـه  در  فعـال  موسسـات  از  یکـی  حلمـا  موسسـه 
محصـوالت حجـاب و عفـاف اسـت کـه در بیسـت و پنجمین 
نمایشـگاه قرآن شـرکت کـرده و بـه ارائه انـواع روسـری، چادر 
و مانتـوی عربی پرداختـه بود. قیمـت روسـری ها از 50 تا ۲00، 
مانتوهـا از ۳00 تـا ۶00 و چادرهـای عربی این موسسـه از 100 
تـا ۳00 هـزار تومـان بود؛ مسـئول غرفه حلمـا در پاسـخ به این 
کـه آیـا قیمـت مانتـو و چادرهـای تولیدی ایـن موسسـه گران 
نیسـت، بیـان کرد: مـا تولید انبـوه نداریـم. معلوم اسـت وقتی از 
یـک طرح، تعـداد محـدودی تولید می شـود، بـه همـان میزان، 

قیمـت باالتر مـی رود. 
از او دربـاره اسـتقبال مخاطبـان از انواع مختلف چادر می پرسـی 
و او در جـواب می گویـد: چادرهـای عربـی نگیـن دار از فـروش 
بیشـتری برخوردارنـد. همـه ایـن چادرهـا در شـرکت تولیـدی 
موسسـه حلما کـه در امارات اسـت طراحـی و دوخته می شـوند 
و پـس از آن بـه ایـران می آینـد. به گفتـه مدیر فروش موسسـه 
حلمـا، نمایشـگاه قـرآن، فرصـت و بهانـه ای اسـت تا مـردم از 
شـهرهای مختلـف و حتـی از گوشـه و کنـار تهـران بـه مصال 
بیاینـد و بـا برندهـای مختلـف اشـنا شـوند بگذریـم از آن کـه 
نماینـدگان کشـورهای مسـلمان هـم همزمـان بـا نمایشـگاه 
بـه تهـران می آینـد و مـا می توانیـم تولیـدات خـود را بـه غیـر 

ایرانی هـا معرفـی و برایشـان بازاریابـی کنیـم. 
او در پاســخ بــه ایــن کــه چــرا مانتوهایــی کــه توســط 
ــد  ــیار بلن ــود، بس ــد می ش ــاف تولی ــاب و عف ــات حج موسس
ــی  ــا، تناســب چندان ــت بیشــتر ایرانی ه ــد و قام ــا ق اســت و ب
ــا  ــتری م ــم مش ــی ه ــورهای عرب ــرد: کش ــان ک ــدارد بی ن
هســتند. امــا هموطنــان مــا می تواننــد مانتوهــا را کوتــاه کننــد؛ 
ضمــن ایــن کــه مانتوهــای ایــن چنیــن، جایگزیــن چادرنــد و 
ــه  ــه ای ک ــم محجب ــاز خان ــه نی ــا ب ــد ت ــا می کوش ــه م موسس
ــم  ــد ه ــت کن ــود را رعای ــاب خ ــد حج ــش می خواه ــم دل ه

ــد.   ــم کن ــد را فراه ــوش باش ــیک پ ش
ــروش  ــه ف ــاف ب ــاب و عف ــگاه حج ــری از نماش ــه دیگ غرف

لبــاس ویــژه روحانیــت اختصــاص یافتــه بــود و محمــد 
ــه  ــه گفت ــده دارد. ب ــئولیت آن را برعه ــلیمانی، مس ــدی س مه
ــا در فروشــگاه  ــه اســت ام ــا و عمام ــا عب ــده ب ــروش عم او، ف
آنــان، ملزومــات دیگــر چــون پیراهــن و شــلوار و کــت و شــلوار 
ــه می شــود. قیمــت کــت و  ــی هــم فروخت ــا لبنان پاســداری ی
شــلوار مردانــه 1۲5 و پســرانه 95 هــزار تومــان اســت. بهــای 
ــا ۴5 و  ــری از ۳5 ت ــلوارهای کم ــا ۳5 و ش ــا از ۲0 ت پیراهن ه

ــان اســت.  ــزار توم ــا ۲۷ ه ــن ۲5 ت ــی بی خانگ
ســلیمانی هــم نمایشــگاه قــرآن را در معرفــی برندهــای 
مختلــف حجــاب و عفــاف موثــر دانســت و ایــن مســاله 
ــور  ــاس کش ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــد کارگ ــان می ده نش
بــه یکــی از اهــداف خــود کــه همانــا تبدیــل نمایشــگاه قــران 
بــه فرصتــی بــرای ســاختارمند شــدن محصــوالت حجــاب و 
عفــاف بــوده، رســیده اســت. پیــش از ایــن هــم حمیــد قبــادی، 
دبیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس در گفتگــو بــا خبرنگار 
مهــر گفتــه بــود: کارشناســان مــا معتقدنــد بــا تمرکــز بخــش 
حجــاب و عفــاف در نمایشــگاه قــرآن، ســاختار عرضــه و توزیع 

ــه  ــه اســت. ب ــه شــده و شــکل گرفت ــن محصــوالت نهادین ای
ــه  ــام نمایشــگاه، همــه برندهــای فعــال در زمین ــی در ای عبارت
حجــاب و عفــاف، زیــر یــک ســقف جمــع می شــوند و 
ــف  ــواده برندهــای مختل ــن مســاله باعــث می شــود، خان همی
ــه و کاالی  ــد مراجع ــر برن ــگاه های ه ــه فروش ــند و ب را بشناس

ــد. ــه کنن ــاز خــود را تهی مــورد نی
او همچنین بـه طرح تقای کیفیـت چادرهای نماز اشـاره و بیان 
کـرده بود: سـال گذشـته، بـرای اولین بـار این طـرح را که یک 
طـرح ملی اسـت اجرا کردیـم. مبنای ما هـم این بود کـه پارچه 
چـادر نماز باید روشـن و طرح آن شـبیه چادرهای قدیمی باشـد. 
در ایـن طـرح، هرکس می توانسـت با قیمـت تمام شـده که 1۲ 

هـزار و 500 تومان اسـت چـادر تهیه کند.
ــی اســت و  ــال ایران ــا کام ــن چادره ــخ و پارچــه و دوخــت ای ن
ــا عــالوه  ــرآن اجــرا می شــود. ام امســال هــم در نمایشــگاه ق
بــر چــادر نمــاز، چادرهــای مشــکی کهنــه هــم بــا چادرهــای 
ــه  ــدگان ب ــه کنن ــیاری از مراجع ــدند و بس ــه می ش ــو معاوض ن
ــد و  ــزی بودن ــن چی ــی چنی ــاف در پ ــاب و عف ــگاه حج نمایش
گرچــه کارگــروه مــد و لبــاس کشــور، تنهــا یــک موسســه را 
بــرای ایــن منظــور معرفــی کــرده بــود امــا بیشــتر غرفه هــای 
ــتری ها  ــه را از مش ــای کهن ــادری، چادره ــه چ ــروش پارچ ف
ــش  ــا بی ــن ۴8 ت ــه بی ــی ک ــت مبلغ ــد و در ازای دریاف می گیرن
از 1۲0 هــزار تومــان متغیــر اســت و بــه جنــس پارچــه مربــوط 
ــود  ــرار ب ــد. ق ــان می گذارن ــو در اختیارش ــادر ن ــود، چ می ش
ــگاه  ــالمی در نمایش ــی - اس ــای ایران ــادر و مانتوه ــواع چ ان
حجــاب و عفــاف بــه نمایــش و فــروش گذاشــته و برندهــای 

ــف معرفــی شــوند.  مختل
امـا آنچـه بیـش از هر چیـز توجه تـو را به خـود جلـب می کرد، 
پارچـه فروشـی هایی بـود کـه تنهـا پارچـه چـادر مشـکی و 
رنگـی نمی فروختنـد؛ بلکـه انـواع ملحفـه و پارچـه نخـی هـم 
در ایـن غرفه هـا بـه فـروش می رسـید. در ایـن میان دو یا سـه 
موسسـه ای هم بودند که برای کـودکان و نوجوانـان مانتو تولید 
می کردنـد. مانتوهایـی رنگـی و نسـبتا زیبـا. »هیـژا« یکـی از 
ایـن موسسـات بود کـه زیرنظـر کارگـروه مـد و لبـاس فعالیت 
می کـرد و در غرفـه آن مانتوهایـی بـرای بچه هـای 5 تـا 1۳ 
سـال به چشـم می خـورد و ایـن مسـاله، از نـکات جالـب توجه 

نمایشـگاه حجـاب و عفـاف بود.

گزارش مهر از بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن؛

وقتی پارچه فروشی مقدم بر مدسازی است

ُمــد و لبــاس
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صنایــع دســتی

ــه  ــالی ک ــرودش گذشــت. س ــراز و ف ــه ف ــا هم ــال 1۳95 ب س
ــی  ــهر جهان ــوان ش ــه عن ــهد ب ــی مش ــران، یعن ــهر ای دو ش
ــوان  ــه عن ــن ب ــی و اللجی ــه قیمت ــی و نیم ــنگ های قیمت س
شــهر جهانــی ســفال در فهرســت یونســکو بــه ثبت رســیدند و 
ایــن اتفــاق، مهــم تریــن رویــداد ســالی کــه گذشــت در حــوزه 

ــود.  ــع دســتی ب صنای
ــش  ــه نق ــود ک ــه می ش ــهری گفت ــه ش ــی« ب ــهر جهان »ش
ــان، نخســتین  ــی دارد و اصفه ــی در نظــام اقتصــاد جهان مهم
شــهر ایــران بــود کــه بــه ثبــت در فهرســت یونســکو رســید و 

ــت. ــب گرف ــع دســتی« لق ــی صنای »شــهر جهان
پــس از آن تبریــز بــه عنــوان »شــهر جهانــی فــرش«، 
ــام  ــا ن ــه اســم »شــهر جهانــی ســفال« و مشــهد ب اللجیــن ب
»ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتــی« معرفــی و ثبــت شــدند 
ــن  ــود. ای ــداد ســال گدشــته ب ــن روی ــاق، مهــم تری ــن اتف و ای
کــه چگونــه چهــار شــهر ایرانــی، یعنــی اصفهــان بــه عنــوان 
شــهر خــالق صنایــع دســتی، تبریــز بــه عنــوان شــهر جهانــی 
ــت  ــه ثب ــکو ب ــت یونس ــن در فهرس ــهد و اللجی ــرش و مش ف
ــی اســت کــه خــود  رســیدند هــم خــود مســتلزم طــی مراحل

ــی و شــنیدنی باشــد.  ــد خواندن ــی توان م
ــوای  ــا محت ــی دوم ب ــگ جهان ــس از جن ــتی پ ــع دس صنای
هنــری و فرهنگــی مــورد توجــه کشــورهای پیشــرفته قــرار 
ــال 19۶۴  ــرداد، س ــا ۲0 خ ــان ب ــن، همزم ــت و 10 ژوئ گرف
ــا شــرکت مســئوالن  ــی ب میــالدی، نخســتین کنگــره جهان
اجرایــی، اســتادان دانشــگاه، هنرمنــدان و صنعتگــران 
ــه  ــد ک ــزار ش ــورک برگ ــان در نیوی ــور جه ــش از ۴0 کش بی
در قطعنامــه پایانــی ایــن کنگــره، تاســیس شــورای جهانــی 
ــه  ــه یونســکو ب ــوان نهــاد وابســته ب ــه عن ــع دســتی ب صنای

ــید.  ــب رس تصوی
ــل متحــد، محافظــت از میراث هــای  ــا تأســیس ســازمان مل ب
ــا ســازمان تربیتــیـ   ــر عهــده یونســکو ی فرهنگــی بشــری ب
علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد گذاشــته شــده اســت. ســال 
19۶۴ میــالدی بــود کــه شــورای جهانــی صنایــع دســتی، در 
قالــب یکــی از ارگان هــای وابســته بــه یونســکو، مــورد توجــه 
قــرار گرفــت. ســال 1۳۴۷ شمســی بــود کــه ســازمان صنایــع 
ــه عضویــت شــورای جهانــی صنایــع دســتی  دســتی ایــران ب
درآمــد. امــا نزدیــک بــه نیــم قــرن گذشــت تــا اصفهان، شــهر 

جهانــی صنایــع دســتی شــد. 
ــی  ــهر جهان ــوان ش ــد، عن ــور هن ــا جیپ ــن تنه ــش از ای پی

ــود اختصــاص  ــه خ ــتی را ب ــع دس صنای
داده بــود. ســال ۲015، جلســه ای در 
ــورای  ــد و ش ــزار ش ــد برگ ــور هن کش
جهانــی صنایــع دســتی، بخــش آســیا- 
ــان  ــهر، اصفه ــان ۶ ش ــیه، از می اقیانوس
و تبریــز را بــه طــور همزمــان بــه ثبــت 
رســاند؛ ســال 1۳95  هــم شــورای 
ــت  ــن را در فهرس ــهد و اللجی ــتی، مش ــع دس ــی صنای جهان

ــاند. ــت رس ــه ثب ــود ب خ

ثبت جهانی شهرها به برندسازی کمک می کند
پیــش از ایــن بهمــن نامورمطلــق در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر  
ــهرهای  ــت ش ــده و ثب ــکل گیری پرون ــاس ش ــه و اس ــه پای ب
ــی  ــت شــهرهای جهان ــود: ثب ــرده ب ــان ک ــاره و بی ــی اش جهان
یــک پدیــده جدیــد در شــورای جهانــی صنایــع دســتی اســت 
و مــا دومیــن کشــور در دنیــا هســتیم کــه صاحــب ایــن تعــداد 

شــهر جهانــی هســت. 
ــا  ــای م ــون معیاره ــم چ ــرل کردی ــان را کنت ــا خودم ــه م البت
ــن  ــه ای ــی ب ــوده و حت ــی ب ــورای جهان ــخت گیرانه تر از ش س
شــورا در تدویــن قاعده هایــش کمــک می کنیــم و حتــی 
بحــث شــهرهای ملــی را مــا مطــرح کردیــم کــه اگــر مصــوب 
شــود، اتفــاق خوشــایندی اســت. معــاون صنایع دســتی کشــور 
در پاســخ بــه ایــن کــه ضوابــط ســخت گیرانه ای کــه از ســوی 
ــت  ــهرها در فهرس ــت ش ــرای ثب ــتی ب ــع دس ــت صنای معاون
جهانــی در نظــر گرفتــه می شــود، کــدام اســت، گفتــه بــود: مــا 
بــر کمیــت و کیفیــت، تاکیــد ویــژه داریــم. بایــد یــک شــرایط 
ــته  ــود داش ــهرها وج ــدن ش ــی ش ــرای جهان ــه ب ــی اولی کیف

ــد.  باش
ایــن شــرایط همــان چیــزی اســت کــه شــورای جهانــی صنایع 
ــه  ــوان ب ــان می ت ــرد و از آن می ــر می گی ــم در نظ ــتی ه دس
ــه رونــق  ــت، طراحــی، کمــک ب عواملــی چــون قدمــت، اصال
ــا  ــا ب ــا م ــرد ام ــاره ک ــی اش ــهرت جهان ــی و ش ــاد محل اقتص
ــرای  ــم. ب ــورد می کنی ــخت گیرانه تر برخ ــط، س ــن ضواب همی
مثــال، طرح هــا بایــد از اصالــت بیشــتری برخــوردار باشــند؛ بــه 
ــه می توانســتیم ســه  ــود این ک ــا وج ــن خاطــر امســال، ب همی
شــهر را بــه ثبــت برســانیم تنهــا دو شــهر مشــهد و اللجیــن را 

در فهرســت جهانــی ثبــت کردیــم. 
ــن هــدف از  ــق،  برندســازی، مهم تری ــه نامورمطل ــه گفت ب
ــاق موجــب  ــن اتف ــی شهرهاســت چــرا کــه ای ــت جهان ثب
ــام« یعنــی  ــام آشــنا شــدن شــهرهای مــا می شــود و »ن ن
ــا  ــدن و  م ــا مان ــی در یاده ــت؛ یعن ــی هوی ــود؛ یعن وج
ــود در  ــهرهای خ ــت ش ــا ثب ــه ب ــم ک ــالش کنی ــد ت بای
فهرســت شــهرهای جهانــی، هویــت خــود را بــه رخ 

ــیم. ــان بکش جهانی

حواشی پولی شدن یک نمایشگاه
هــر ســال همزمــان بــا ۲0 خــرداد و روز جهانــی صنایع دســتی، 
نمایشــگاهی در ســالن نمایشــگاه های بین المللــی تهــران 
ــار  ــگان در اختی ــور رای ــه ط ــی ب ــود و غرفه های ــزار می ش برگ
هنرمنــدان رشــته های مختلــف قــرار می گرفــت. ســال 
1۳95، ایــن نمایشــگاه بــه خاطــر همزمــان شــدن روز صنایــع 
ــرداد  ــم خ ــا ده ــم ت ــان از پنج ــارک رمض ــاه مب ــا م ــتی ب دس
مــاه و در مصــالی امــام خمینــی)ره( تهــران برگــزار  شــد امــا 
ــرار  ــدان ق ــار هنرمن ــگان در اختی ــه ای، رای ــچ غرف ــار هی این ب

ــت.  نگرف
ــا  ــتی  تنه ــت صنایع دس ــم معاون ــر تصمی ــته، بناب ــال گذش س
ــی صنایع دســتی  ــه نمایشــگاه روز جهان ــه از ۴00 غرف 50 غرف
رایــگان بــود  و هنرمنــدان بــرای اجــاره غرفــه می توانســتند از 
ــگان  ــی رای ــن مســاله، یعن ــد شــوند. ای ــی بهره من وام 5 میلیون
نبــودن غرفــه هــا، اعتــراض هنرمنــدان را به همــراه داشــت اما 
نتیجــه، خوشــایند بــود و بیشــتر هنرمنــدان شــرکت کننــده در 

نمایشــگاه از ســهم فــروش خــود راضــی بودنــد.

نمایشگاه صنایع دستی »عیدانه« شد
ــیدن  ــا فرارس ــان ب ــار و همزم ــتین ب ــرای نخس ــال 1۳95 ب س
ــد.  ــزار ش ــتی برگ ــع دس ــه صنای ــگاه عیدان ــو نمایش ــال ن س
بهمــن نامورمطلــق در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر و در ارتبــاط با 
دلیــل برگــزاری ایــن نمایشــگاه گفتــه بــود: مــا در کالن شــهر 
ــه وســعت و جمعیــت  ــا توجــه ب ــم و ب تهــران زندگــی می کنی
ــتی  ــزرگ صنایع دس ــک نمایشــگاه ب ــزاری ی ــهر، برگ ــن ش ای
ــت  ــن خواس ــان و همچنی ــاز مخاطب ــوی نی ــال، جوابگ در س
ــم  ــم گرفته ای ــر تصمی ــن خاط ــه همی ــت ب ــدان نیس هنرمن
عالوه بــر نمایشــگاهی کــه خردادمــاه و همزمــان بــا روز 
جهانــی صنایــع دســتی برگــزار می شــود، پیــش از عیــد هــم 
نمایشــگاهی دایــر کنیــم تــا عــالوه بــر ســازمان ها و نهادهــای 

ــد.  ــد کنن ــم از آن بازدی ــا ه ــی، خانواده ه ــی و غیردولت دولت
ــرار  ــه ق ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش ــاون صنایع دس مع
ــان  ــود بی ــزار ش ــال برگ ــر س ــه« ه ــگاه »عیدان ــت نمایش اس
ــگاه های  ــو، نمایش ــال ن ــتانه س ــال و در آس ــر س ــا ه ــرد: م ک
کوچکــی را در محــل ســازمان میــراث فرهنگــی برگــزار 
ــگاه  ــن نمایش ــار ای ــن ب ــرای اولی ــال 1۳95 ب ــم؛ س می کردی
ــهرهای  ــدان ش ــا هنرمن ــد ت ــزار ش ــیع تر برگ ــی وس در حجم

ــد.  ــرکت کنن ــف در آن ش مختل
ــی  ــت خوب ــاره فرص ــگاه به ــن نمایش ــه ای ــن ک ــن ای ضم
اســت تــا عالقــه منــدان بــه آن مراجعــه و آنچــه بــرای عیــد 
ــت  ــفره های هف ــد و س ــداری کنن ــد خری ــاز دارن ــه آن نی ب
ــد و  ــتی بیاراین ــع دس ــا صنای ــود را ب ــای خ ــین و خانه ه س
قــرار اســت ایــن نمایشــگاه، هــر ســال در آســتانه ســال نــو 

ــود. ــزار ش برگ

گزارشی از تحوالت حوزه صنایع دستی در سال گذشته

شهرهای جهانی و نمایشگاه پولی!
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ــتان و  ــای سیس ــذار در بازاره ــت و گ ــا گش ــروز ب ــه ام گرچ
ــم  ــه چش ــل ب ــوزن دوزی اصی ــش از س ــه بی ــتان، آنچ بلوچس
می خــورد، دوخــت ماشــینی اســت کــه ایــن نــوع دوخــت هــم 

ــد.  ــک می کن ــر کم ــن هن ــق ای ــه رون ب
ــع  ــی از صنای ــوزن دوزی یک ــر، س ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــوچ رواج  ــان بل ــان زن ــه در می ــی ک ــای ایران ــتی و هنره دس
ــه  ــا برگرفت ــان و ی ــات آن ــا و ذهنی ــده آرزوه دارد و نشــان دهن
ــد. ســوزن دوزی  ــی می کنن ــه در آن زندگ ــی اســت ک از طبیعت

ــی دارد.  ــهرت جهان ــتان ش ــتان و بلوچس سیس
زنــان ایــن اســتان هفته هــا و ماه هــا بــرای ســوزن زدن 
ــر  ــن هن ــد و بســیاری از آن هــا ای روی پارچــه زمــان می گذارن
ــوچ از  ــان بل ــد. زن ــود فراگرفته ان ــادران خ ــی و از م را از کودک
ایــن هنــر عــالوه بــر تزییــن پیراهــن خــود و دخترانشــان، در 
رومیــزی، ســجاده، کوســن، روتختــی، جانمــاز و ســفره عقــد 
ــوچ،  ــان بل ــر زن ــالوه ب ــروزه ع ــد. ام ــتفاده می کنن ــم اس ه
مــردم شــهرهای دیگــر هــم از ایــن هنــر در حاشــیه مانتوهــا و 
لباس هــای خــود، همچنیــن انــواع کیــف و آینــه و زیــورآالت 

ــد.  ــره می برن به

ــان  ــوچ و هم ــوزن دوز بل ــهورترین س ــوروزی، مش ــاب ن مهت
هنرمنــدی بــود کــه کــه نمونــه کارهایــش، در مــوزه ســعدآباد 
ــی  ــر و تنهای ــا فق ــری ب ــود. او عم ــداری می ش ــران نگه ته
دســت و پنجــه نــرم کــرد و در ایــن آرزو بــه ســر بــرد تــا اتاقــی 
را بــه او اختصــاص دهنــد تــا بتوانــد هنــر ســوزن دوزی را بــه 

ــوچ آمــوزش دهــد.  ــران بل ــان و دخت زن
زینــب نــوروزی، بــرادرزاده مهتــاب و نخســتین دختــر 
بــه  کــه  اســت  بمپــور(  روســتاهای  )از  قاســم آبادی 
ــه  ــوزن دوزی را از عم ــده و س ــه و درس خوان ــگاه رفت دانش
ــر و  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــت. او در گفتگ ــه اس ــود فراگرفت خ
ــان ســوزن دوز  ــه ایــن کــه عمــده مشــکالت زن در پاســخ ب
ــواد  ــه م ــد: تهی ــدام اســت می گوی سیســتان و بلوچســتان ک
ــن  ــا در ای ــکالت م ــن مش ــان دوزی، مهم تری ــه و افغ اولی

ــتند.  ــته هس رش
ــخ و  ــم ن ــران اســت و ه ــه گ ــم پارچ ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ب
زنــان بلــوچ، قــدرت خریــد مــواد اولیــه را ندارنــد. ایــن 
ــا همــه مشــکل  ــد: ام ــان می کن ــوچ در ادامــه بی ســوزن دوز بل
مــا در تهیــه مــواد اولیــه خالصــه نمی شــود. در حــال حاضــر، 

ــن و  ــت پایی ــت و قیم ــا کیفی ــان ب ــای افغ ــوزن دوزی ه س
ظاهــر فریبنــده، مشــکلی اســت کــه هنــر دســت زنــان بلــوچ 
ــی و  ــراث فرهنگ ــازان می ــئوالن س ــد و مس ــد می کن را تهدی
ــوزن دوزی را  ــوع س ــن ن ــوی ورود ای ــد جل ــتی بای صنایع دس
ــرای  ــدی ب ــینی، تهدی ــوزن دوزی های ماش ــه س ــد وگرن بگیرن
ــد  ــان نمی توانن ــه زن ــه هم ــد چراک ــاب نمی آی ــه حس ــا ب م
ــی  ــد و طبیع ــتفاده کنن ــت دوز اس ــل و دس ــای اصی از نقش ه
ــه ســمت کارهــای  ــد ب ــی ندارن ــوان مال اســت کســانی کــه ت
ماشــینی می رونــد و هیچ کــدام از ایــن کارهــا، رقیــب 

ســوزن دوزی های دســتی نیســتند. 
ــور،  ــتی کش ــع دس ــاون صنای ــق، مع ــن نامورمطل ــا بهم ام
افغــان دوزی را تهدیــد بــه حســاب نمــی آورد و معتقــد 
اســت: روزگاری زنــان افغــان، ســوزن دوزی می کردنــد 
و ایــن مســاله هنــر زن هــای بلــوچ را تهدیــد می کــرد 
ــوع  ــن ن ــده اند و ای ــزه ش ــا ایرانی ــروز افغان دوزی ه ــا ام ام
ســوزن دوزی از دیــدگاه مــا بالمانــع اســت. تنهــا گونــه ای از 
ــا مطــرود اســت کــه از افغانســتان  ــگاه م ســوزن دوزی از ن
ــن  ــدان ای ــده و محصــول دســت هنرمن ــتان وارد ش و پاکس
ــود را  ــر خ ــد و هن ــی می کنن ــران زندگ ــه در ای ــور ک دو کش

ــت.  ــد نیس ــرده ان ــی ک ایران
از ســوزن دوزی بلــوچ و افغــان دوزی کــه بگذریــم ایــن روزهــا 
ــر  ــازار سیســتان و بلوچســتان پــر از طرح هایــی اســت کــه ب ب
ــه  ــا چــرخ دوخت ــه جــای دســت ب ــدد و ب پارچــه نقــش می بن
ــر  ــن ت ــیار پایی ــا بس ــوزن دوزی ه ــن س ــت ای ــود. قیم می ش
اســت و بــا اســتقبال بیشــتر زنــان روبــه رو می شــود. تــا آنجــا 
کــه اگــر بــه شــهرهای مختلــف ایــن اســتان برویــم و گشــتی 
در بــازار بزنیــم بــه نمونه هــای انــدک شــال یــا لبــاس ســوزن 
دوزی شــده برمی خوریــم و بیشــتر آنچــه کــه هســت ماشــین 

ــت. دوزی اس
ــی،  ــراث فرهنگ ــر کل می ــری، مدی ــتاق گوه ــز مش کامبی
صنایــع دســتی و گردشــگری سیســتان و بلوچســتان اســت. 
ــازار  ــق ب ــه رون ــین دوزی ب ــت، ماش ــد اس ــه معتق ــی ک کس
ــرش  ــل ف ــد و مث ســوزن دوزی هــای دســتی کمــک می کن
ماشــینی می مانــد. چراکــه همــه افــراد نمی تواننــد از 
ســوزن دوزی هــای فاخــر اســتفاده کننــد و دوخــت ماشــینی 
ــه بازاریابــی و معرفــی ســوزن دوزی هــای دســتی کمــک  ب
می کنــد. وقتــی شــما انــواع دوخت هــای ماشــینی را 
می بینیــد بــا هنــر ســوزن دوزی و طرح هــای آن آشــنا 
ــوزن  ــتفاده از س ــه اس ــما را ب ــاله ش ــن مس ــوید و همی می ش

ــد. ــب می کن ــتی ترغی ــای دس دوزی ه

گزارشی از هنر زنان بلوچ؛
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پریسـا حیـدری هنرمنـد سـفال و سـرامیک، در گفتگـو بـا خبرگـزاری مهـر با اشـاره بـه اهمیت 
کیفیـت بـاالی صنایـع دسـتی تولیـدی در کشـور گفـت: در درجـه اول بایـد کیفیـت تولیـدات را 
بـاال بـرد و طراحـی را بـه روز کـرد. مشـکل اصلـی در حـال حاضـر ایـن اسـت کـه طراحی ها به 
روز نیسـتند و حالـت تکـراری بـه خـود گرفته انـد. طراحـی بـه روز و مـدرن، باعث رونـق فروش 
و بازاریابـی می شـود. حالـت بهتـر این اسـت کـه طراحی سـنتی و مـدرن با هـم ترکیب شـوند و 

ایده هـای جدیـدی بـه وجـود آید.
 وی افـزود: صنایع دسـتی باید با زندگی مردم ارتباط داشـته باشـد. مـردم در درجـه اول کاالهایی 
را خریـداری می کننـد که کاربـردی ترند و مـورد مصرف دارنـد. کاالهای مصرفی فـروش بهتری 
نسـبت بـه کاالهای تزیینـی دارند. حیـدری با اشـاره به این مطلـب که ارتبـاط و آشـنایی مردم با 
صنایع دسـتی ابتدا باید از مدارس شـروع شـود گفت: مردم نسـبت به گذشـته بسـیار مشـتاق تر به 

اسـتفاده از صنایع دستی هستند. 
در بعضی از رشـته ها از ایده های بسـیار جالبی اسـتفاده می شـود و در برخی رشـته ها نیزازایده های 
تکـراری، موفقیت بیشـتر با طرح های جدید اسـت. از نظـر بازاریابـی و جذب خریـدار و فروش نیز 

ایـن محصوالت موقعیت بهتری نسـبت به کارهای سـنتی دارد. 
حیـدری برگـزاری نمایشـگاه ها را امری مهم در رونق صنایع دسـتی دانسـت و تصریـح کرد:قطعا 
برگـزاری نمایشـگاه های محلـی، منطقـه ای و ملی تاثیر گذار اسـت. ولـی نمایشـگاه هایی که به 
دلیـل تبلیغـات کـم و اطالع رسـانی ضعیـف برای مـردم شـناخته نمی شـوند قطعا بازدیـد کننده 
کمـی بـه همراه خواهد داشـت. شـرکتهای خصوصـی معموال بـه دلیل تبلیغـات کم بازیـد کننده 

کمتـری دارند. 
البتـه برگزاری نمایشـگاه در سـطح ملی، اسـتانی و کشـوری تاثیـر بیشـتری دارد. وی ادامـه داد: 
هنرمنـد بایـد تـالش کند تـا کاالهایی کـه تولیـد می کند بـه غیـراز اینکه طراحـی روز داشـته و 

مـدرن باشـد دارای کیفیـت بـاالی تولید هم باشـد تا در حـوزه فروش قابـل رقابت باشـد از نکات 
مهم دیگرقیمت مناسـب محصوالت تولید شـده اسـت، هنرمندان صنایع دسـتی خیلی سرمایه دار 

نیسـتند و از نظـر مالی نیـاز به حمایـت دارند. 
حمایــت ســازمان میــراث فرهنگــی و معاونــت صنایــع دســتی از هنرمنــدان بســیار در این راســتا 
مهــم و مفیــد اســت. حیــدری در زمینــه لــزوم اشــتغال زایی در صنایع دســتی گفــت: هنرمنــدان 
ــی و  ــای داخل ــش در بازاره ــش از پی ــوزه بی ــن ح ــق ای ــرای رون ــد ب ــور بای ــتی کش صنایع دس
خارجــی حضــور داشــته باشــند تــا بــه ایــن وســیله  بتــوان از ورود کاالهــای خارجــی جلوگیــری 
کــرد و عالوه بــر ایــن تولیدکننــده هــم بایــد کیفیــت کاال را بــاال بــرده، قیمــت را پاییــن بیــاورد 
بــا تحقــق ایــن امــر امــکان اشــتغال زایی بیشــتر می شــود. بــرای نمونــه خوشــبختانه اشــتغال 
زایــی در زمینــه ســفال و ســرامیک نســبت بــه ۴، 5 ســال پیــش موقعیــت بهتــری پیــدا کــرده 

اســت.

یک هنرمند سفالگر مطرح کرد؛

صنایع دستی باید به روز و مدرن شود

فریــده تطهیــری مقــدم هنرمند پیشکســوت 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــرامیک در گفتگ ــفال و س س
ــه  ــوع ک ــن موض ــا ای ــاط ب ــر و در ارتب مه
صنایــع  نــوروزی  بازارچه هــای  اجــرای 
ــعه  ــد برتوس ــه ح ــا چ ــور ت ــتی در کش دس
ــت  ــذار بوده اس ــتی تاثیرگ ــروش صنایع دس ف
ــن  ــزرگ در ای ــداد ب ــن رخ ــام ای ــت: انج گف
ــرا  ــت، زی ــب اس ــیار مناس ــی بس ــازه زمان ب
در ایــن زمــان گردشــگر زیــاد اســت و 
ــد و  ــردش دارن ــح گ ــم قصــد تفری ــردم ه م
ــد از  ــه می خواهن ــن هزین ــر گرفت ــا در نظ ب
ــا  ــادگار ی ــد ی ــفر کرده ان ــه س ــی ک هرجای
ســوغاتی بخرنــد، پــس نــوروز فرصتــی 
طالیــی بــرای معرفــی صنایع دســتی در 
اســتان های کشــور اســت و چــه خــوب کــه 
ــای  ــزاری بازارچه ه ــر برگ ــوروز 9۶ عالوه ب ن
نوروزی، مــردم و گردشــگران امــکان کارگاه 
ــع  ــد صنای ــا روش تولی ــنایی ب ــردی و آش گ

ــد.  ــت آوردن ــه دس ــم ب ــتی را ه دس
وی ادامــه داد: بــرای عرضــه آثــار صنایــع دســتی بایــد مکانــی 
مناســب جهــت ارائــه انتخــاب شــود زیــرا مــا بایــد بــه گونه ای 
بــه محصــوالت صنایــع دســتی نــگاه کنیــم کــه باعــث ایجــاد 

عالقــه و حــس انتخــاب در مخاطــب باشــد. 
ــخت  ــب سرس ــی، رقی ــای صنعت ــه دنی ــروز ک ــه ام در جامع
ــی  ــک ش ــد ی ــده می توان ــت، مصرف کنن ــتی اس ــع دس صنای
کاربــردی را بــا جایگزیــن کــردن یــک شــی صنعتــی، بــه یک 
محصــول صنایــع دســتی ترجیــح دهــد. پــس چــه عاملــی آن 

ــرد،  ــتی را بخ ــه صنایع دس ــد ک ــم می کن ــویق و مصمم را تش
ــودن  ــز ب ــودن و متمای ــار خلــوص و تــک ب همیــن ارزش اعتب
اســت کــه باعــث می شــود فقــط رفــع نیــاز نکنــد و اولویــت را 

ــار و ارزش ایجــاد شــده بدهــد.  ــن اعتب ــه ای ب
تطهیری مقــدم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برگــزاری 
ــازی  ــد در فرهنگ س ــه ح ــا چ ــتی ت ــای صنایع دس بازارچه ه
اســتفاده از صنایع دســتی کمــک می کنــد افــزود: اگــر 
ــیار  ــود بس ــام ش ــده انج ــاب ش ــورت حس ــه ص ــدام ب ــن اق ای
ــک  ــتی کم ــد صنایع دس ــه رش ــود و ب ــد ب ــده خواه کمک کنن
می کنــد همانطــور کــه در حــال حاضــر شــاهد آن هســتیم امــا 

ــم  ــود، ه ــام ش ــتاب زده انج ــن کار ش ــر ای اگ
ــد و  ــرر کرده ان ــنده ض ــم فروش ــدار و ه خری

صنایــع دســتی هــم بی اعتبــار می شــود.
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــفالگر ب ــد س ــن هنرمن ای
داشــتن نگاهــی قانونمنــد بــه برگــزاری 
بازارچه هــای صنایــع دســتی گفــت: اگــر ایــن 
ــار هــم  ــه هــم پیوســته در کن زنجیره هــای ب
درســت قــرار بگیرنــد منجــر بــه ایجــاد اعتبار 
و ارزش و احســاس نســبت بــه صنایــع دســتی 
می شــود و همچنیــن باعــث خرســندی و 
رضایــت هــر دو طــرف، آن وقــت اســت کــه 
خریــد صنایــع دســتی یــک فرهنــگ تبدیــل 
شــده و ماننــد گذشــته خریــد صنایــع دســتی 
ــه  ــهر مای ــالن ش ــا ف ــتاد ی ــالن اس ــی ف حت

مباهــات و تفاخــر می شــود. 
تطهیــری مقــدم در پایــان ســخنانش بــا 
ــوروزی  ــه طــرح کارگاه گردی هــای ن اشــاره ب
ــه  ــود ک ــی ب ــیار خوب ــرح بس ــت: ط ــم گف ه
ــن  ــا ای ــم ب ــردم ه ــورد م ــد و برخ ــرا ش ــال اج ــوروز امس ن
ــی  ــر حــال، از آنجای ــود. در ه ــل توجــه ب موضــوع، بســیار قاب
ــار  ــی آث ــی و معرف ــرای درآمدزای ــل ب ــن فص ــار بهتری ــه به ک
ــازده را دارد،  ــترین ب ــم بیش ــب ه ــت و اغل ــتی اس ــع دس صنای
ــق  ــر رون ــد ب ــوروزی می توانن ــای ن ــگاه ها و کارگاه ه نمایش

صنایع دســتی تاثیــر بگذارنــد. 
فقــط بایــد بــا توضیحــات خــوب، جامــع و کامــل همــراه باشــد 
ــد کار و تولیــد  ــا رون کــه مســافران و بازدیدکننــدگان کامــال ب

یــک محصــول آشــنا شــوند.

پیشکسوت سفالگری در گفتگو با مهر:

خرید صنایع دستی باید به فرهنگ تبدیل شود
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صنایــع دســتی

ــران،  ــع دســتی معاصــر ای در نشســت مســابقه طراحــی صنای
روزآمــد شــدن و کاربــردی بــودن بــه عنــوان دو عامــل 
مانــدگاری صنایــع دســتی مطرح شــدند. علــی حاجی شــیزری 
مدیــرکل دفتــر توســعه و ترویــج صنایــع دســتی  در نشســت 
ــت در  ــی و خالقی ــزرگ طراح ــابقه ب ــتین مس ــری »نخس خب
صنایــع دســتی معاصــر ایــران« کــه روز ۲۷ فروردیــن مــاه در 
ــای جــدی در  ــزار شــد، یکــی از خالءه ــدان برگ ــه هنرمن خان
حــوزه صنایــع دســتی را بحــث طراحــی دانســت و افــزود: مــا 
بــه واســطه تحریم هــا طــی چنــد ســال اخیــر از بــازار صنایــع 
ــه  ــه گرفت ــلیقه روز فاصل ــم، در نتیجــه از س ــتی دور بوده ای دس
ــود  ــا مخاطــب خ ــاید ب ــد و ش ــه بای و نتوانســته ایم آن طــور ک

ــم.  ــرار کنی ــاط برق ارتب
از ایــن رو بــر آن شــدیم تــا مســابقه ای را طراحــی و 
برنامه ریــزی کنیــم و از هنرمنــدان در بخــش طراحــی صنعتــی 
بخواهیــم بــه عرصــه صنایــع دســتی راه پیــدا کننــد. مدیــرکل 
دفتــر توســعه و ترویــج صنایــع دســتی همچنیــن از اختصــاص 
اعتبــار بــه ۳1 اســتان کشــور در زمینــه طراحــی صنایع دســتی 
ــل  ــیار قاب ــا بس ــرای م ــی ب ــوع طراح ــت: موض ــر داد و گف خب
ــا ســلیقه روز همســان باشــد  ــد ب ــا بای ــت اســت، طرح ه اهمی
ــی راه  ــه بازارهــای جهان ــد ب ــا بای ــع دســتی م ــه صنای ــرا ک چ
ــد و  ــش تولی ــب افزای ــئله موج ــن مس ــه ای ــرا ک ــد چ ــدا کن پی

ــود.  ــروش می ش ــش ف افزای
ــوان  ــال 1۳95 فراخ ــاه س ــرد: مهرم ــان ک ــیزری بی ــی ش حاج
ــزرگ طراحــی در حــوزه صنایــع دســتی،  نخســتین مســابقه ب
منتشــر و محورهــای محتوایــی اعــالم شــد. مــا نمی خواســتیم 
ــکار  ــان راه ــرای مخاطب ــورد و ب ــوع برخ ــا موض ــی ب حاکمیت
تعییــن کنیــم. ما بــر آنیــم تــا فضــای گفتمــان را فراهــم آوریم 
ــای ورود  ــم و زمینه ه ــا ســلیقه روز آشــنا کنی ــدان را ب و هنرمن
بــه بازارهــای جهانــی و تولیــد انبــوه فرآورده هــای برتر دســتی 
ــی  ــدوق کارآفرین ــرار اســت صن ــن رو ق ــم. از ای را فراهــم آوری
امیــد تســهیالت ارزان قیمتــی را در اختیــار تولیدکننــدگان برتــر 
بگــذارد تــا خــود بــه عرضــه محصوالتشــان در بــازار داخلــی و 

پــس از آن بــازار خارجــی بپردازنــد. 
وی بــا اشــاره بــه ارتبــاط میــان معمــاری و صنایــع دســتی گفــت: 
مــا در ایــن مســابقه روی معمــاری تمرکــز کرده ایــم چــرا کــه این 
بخــش بــا زندگــی مــردم عجیــن اســت و صنایــع دســتی مــا در 
ــد  ــا می توان ــن هتل ه ــاختمان ها و همچنی ــی س ــی داخل طراح
ــا یــک  ــا ب ــر آنیــم ت ــه عبارتــی ب ــرد. ب مــورد اســتفاده قــرار بگی
برنامه ریــزی هدفمنــد و منســجم، صنایــع دســتی را بــه زندگــی 

روزمــره مــردم برگردانیــم. 
ــتی در  ــع دس ــگاه صنای ــزاری نمایش ــیزری از برگ ــی ش حاج
ــگاه  ــده نمایش ــار برگزی ــزود: آث ــر داد و اف ــور خب ــارج از کش خ
طراحــی صنایــع دســتی ســال آینــده در خــارج از کشــور برگزار 
می شــود. همچنیــن مرکــز نــوآوری شــهرداری اصفهــان یــک 
ــاص داده و  ــهر اختص ــن ش ــدان ای ــه هنرمن ــژه را ب ــش وی بخ
ــار برگزیــده هنرمنــدان اصفهانــی حمایــت خواهــد کــرد. از آث

بازاریابــی آثــار برگزیــده برعهــده ســازمان 
میــراث فرهنگــی اســت

ــع  ــی صنای ــابقه طراح ــتین مس ــر نخس ــیار دبی ــران هوش مه
دســتی هــم کاربــردی کــردن فرآورده هــای دســتی را 
ــا  ــتی ب ــع دس ــت: صنای ــت و گف ــر دانس ــی انکارناپذی ضرورت
ــه شــاکله های فرهنگــی کــه دارد، در جامعــه معاصــر  توجــه ب
هــم بــه لحــاظ تولیــد، هــم عرضــه و هــم مخاطــب در معرض 

ــوان  ــه عن ــا ب ــن فرآورده ه ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــد اس تهدی
ــت  ــخصیت و هوی ــه، ش ــنتی جامع ــای س ــی از هنره بخش

ــد.  ــکیل می دهن ــا را تش ــی م فرهنگ
ــن  ــوره همچنی ــگاه س ــتی دانش ــع دس ــروه صنای ــر گ مدی
بیــان کــرد: مــا در مســابقه طراحــی صنایــع دســتی از 
ــه  ــد ک ــاری بزنن ــق آث ــه خل ــت ب ــتیم دس ــدان خواس هنرمن
ــر  ــه اگ ــرا ک ــت چ ــگ اس ــد هماهن ــل جدی ــلیقه نس ــا س ب
ــگاه  ــا مخاطــب امــروز همــراه نشــود، جای ــع دســتی ب صنای
خــود را از دســت می دهــد و چیــزی بــرای ارائــه بــه عنــوان 
ــد. بنابرایــن  معرفــی فرهنــگ و هویــت ملــی باقــی نمی مان
ــم  ــد را تشــویق کنی ــوده کــه نســل جدی ــن ب ــا ای ــالش م ت
ــیار  ــرد. هوش ــرار بگی ــدان پیشکســوت ق ــار هنرمن ــا در کن ت
ــان کــرد:  ــر مســائل اقتصــادی اشــاره و بی ــه نقــش و تأثی ب
ــرد  ــردم کارب ــره م ــی روزم ــد در زندگ ــتی بای ــع دس صنای
ــران و  ــم از صنعتگ ــد بتوانی ــا بای ــس م ــند؛ پ ــته باش داش
ســرمایه گذاران، بهره بــرداری و از آنهــا بخواهیــم تــا از 

ــد.  ــت کنن ــتی حمای ــع دس ــد صنای تولی
ــم.  ــا ســلیقه روز آشــنا کنی ــدگان را ب ــد تولیدکنن ــن بای همچنی
دبیــر نخســتین مســابقه طراحــی صنایــع دســتی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــه ب ــار گفــت: چهــار هــزار و 85۴ طــرح اولی ــد داوری آث رون
ــم؛ در  ــه داوری کردی ــار رادر دو مرحل ــا آث ــید و م ــتمان رس دس
ــه اول 181 فایــل انتخــاب و بررســی شــد و در مجمــوع  مرحل
۳1 فایــل کــه ۷8 اثــر هنــری را دربــر می گرفتنــد، بــه مرحلــه 

ــه شــدند.  دوم رســیدند و در نمایشــگاه ارائ
هوشــیار، خالقیــت را یکــی از مالک هــای مهــم داوری 
ــن  ــری در ای ــروه هن ــزود: 1۲ گ ــن مســابقه دانســت و اف در ای
ــا،  ــار م ــر و معی ــن مت ــد و مهمتری ــرکت کردن ــگاه ش نمایش
خالقیــت در طراحــی صنایــع دســتی معاصــر ایــران بــود؛ بــه 
ایــن معنــی کــه آثــار نبایــد نمونــه مشــابه داشــتند و اگــر نمونه 
ــع دســتی وجــود داشــت،  ــدام از صنای ــرای هــر ک مشــابهی ب
بایــد قابــل رقابــت بــا اثــری بــود کــه بــه مســابقه راه یافتــه و 

ــود.  ــده ب در نمایشــگاه عرضــه ش
ــل  ــت مراح ــن خالقی ــه ای ــرد: البت ــان ک ــه بی وی در ادام
مختلــف تولیــد تــا عرضــه صنایــع دســتی را شــامل می شــد؛ 
ــی  ــد، بســته بندی و حت ــه نحــوه تولی ــی کــه ب ــن معن ــه ای ب

قیمت گــذاری تعلــق می گرفــت. هوشــیار در پاســخ بــه 
ــازار  ــه ب ــده ب ــار برگزی ــرای ورود آث ــه ای ب اینکــه چــه برنام
داخلــی و خارجــی در نظــر گرفتــه شــده، گفــت: ایــن 
رســالت ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــی  ــش خصوص ــوان بخ ــه عن ــا ب ــا م ــت ام ــگری اس گردش
ــع دســتی دعــوت  ــا صنای از شــرکت های تولیــدی مرتبــط ب
ــه  ــد و عرض ــه تولی ــد و در زمین ــار را ببینن ــا آث ــم ت کرده ای
ــش  ــه نق ــن زمین ــا در ای ــا م ــد. ام ــرمایه گذاری کنن آن س
واســطه را ایفــا و تنهــا بســتری فراهــم کرده ایــم کــه 

ــد. ــرار کن ــاط برق ــا ارتب ــا کارفرم ــد ب هنرمن

صنایع دستی باید کاربردی شود
ــوزش،  ــاون اداره کل آم ــان مع ــه ترکمانی ــن مرضی همچنی
توســعه و ترویــج معاونــت صنایــع دســتی ســازمان میــراث 
ــن  ــروز را مهمتری ــب ام ــلیقه مخاط ــه س ــه ب ــی توج فرهنگ
ــتی  ــع دس ــی در صنای ــگاه طراح ــزاری نمایش ــدف از برگ ه
ــن نمایشــگاه  ــزود: آنچــه در ای ــران دانســت و اف معاصــر ای
ــلیقه  ــا س ــدن ب ــگ ش ــه، هماهن ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
ــرای  ــا ب ــوده اســت، م ــته ای ب ــن رش ــات بی ــروز و ارتباط ام
نخســتین بــار بیــن رشــته های طراحی هــای صنعتــی 
ــرار  ــاط برق ــتی ارتب ــع دس ــا صنای ــمی ب ــای تجس و هنره
کرده ایــم. وی در ادامــه بیــان کــرد: صنایــع دســتی همیشــه 
مخاطبانــی داشــته کــه بــه لحــاظ نوســتالژیک بــا آن ارتبــاط 
ــن  ــا ای ــالت های م ــی از رس ــن یک ــد بنابرای ــرار کرده ان برق
ــود  ــته های فرهنگــی خ ــا داش ــوان را ب ــه نســل ج اســت ک

ــم.  ــتی دهی آش
از ســوی دیگــر یکــی از عمــده اهــداف مــا در ایــن نمایشــگاه 
همــکاری گروهــی بــوده کــه همیشــه معضــل فرهنگــی مــا 
بــه شــمار می آمــده اســت. ترکمانیــان، کاربــردی بــودن اشــیاء 
را از دیگــر ویژگی هــای مســابقه بــزرگ طراحــی صنایــع 
دســتی دانســت و افــزود: هیچ کــدام از اشــیای برگزیــده 
ــردی  ــه کارب ــد، هم ــو ندارن ــه دکوراتی ــگاه جنب ــن نمایش در ای
ــن نمایشــگاه، حضــور و مشــارکت  ــاق دیگــر ای هســتند و اتف
فارغ التحصیــالن رشــته های صنایــع دســتی و رســیدن از 

ــد. ــه عمــل بودن ــه مرحل ــوری ب نظــر و تئ

در یک نشست تخصصی مطرح شد؛

روزآمد شدن، عامل ماندگاری صنایع دستی است
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صنایــع دســتی

ــرا  ــه چ ــن ک ــه ای ــخ ب ــاس در پاس ــش و لب ــراح کف ــک ط ی
ــن و  ــوزن دوزی های ترکم ــردن س ــد ک ــرای روزآم ــش را ب کف
ــت  ــر حرک ــش، عنص ــد: در کف ــرده می گوی ــاب ک ــوچ انتخ بل

ــود دارد.  وج
ــوزه  ــاالن ح ــی، از فع ــر، آذر نجیب ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــون اســت؛  ــر، ســینما و تلویزی ــاس در عرصــه تئات طراحــی لب
ــخ  ــا تاری ــود را ب ــجویان خ ــه دانش ــت ک ــن سال هاس ــز ای ج
ــود  ــه خ ــه ک ــا آن گون ــد  ام ــنا می کن ــران آش ــاس در ای لب

می گویــد تخصصــی در رشــته ســوزن دوزی نــدارد.
ــش می خواهــد  ــی را دوســت دارد و دل ــوام ایران ــاس اق ــا لب  ام
نقش هــا و طرح هــای بــه کار رفتــه در آن زنــده بمانــد و 
بــه روز شــود. بــه همیــن خاطــر لباس هــای ارزشــمند و 
قدیمی اقــوام مختلــف ایــران را خریــداری و ســوزن دوزی هــای 
ــا  ــد ت ــه در هــر کــدام را روی چــرم لمینــت می کن ــه کار رفت ب
ــای  ــتی و کفش ه ــه پش ــه کول ــا ب ــا و رودوزی ه ــن نقش ه ای
ــر  ــه دیگ ــه گوش ــه ای ب ــه از گوش ــوند ک ــل ش ــی تبدی زیبای
ــد. ــل می کنن ــی را منتق ــت ایران ــگ و هوی ــد و فرهن می رون
آذر نجیبــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــه اهمیــت حفــظ و 
ــاس  ــه در لب ــه کار رفت ــای ب ــا و نقش ه ــد شــدن طرح ه روزآم
اقــوام مختلــف ایــران اشــاره و بیــان می کنــد: مــن بــا کلیــت 
تاریــخ لبــاس و همچنیــن پوشــاک محلــی آشــنا هســتم امــا 
ــه در آن را  ــه کار رفت ــات ب ــرح و جزیی ــش و ط ــر نق ــم ه اس
ــوزن دوزی  ــته س ــی در رش ــه تخصص ــان ک ــم همچن نمی دان
نــدارم امــا برایــن بــاورم کــه لبــاس، بخــش مهمــی از فرهنــگ 
و هویــت ایرانــی اســت و ضــرورت دارد کــه بــه پوشــاک اقــوام 
ایرانــی و طــرح و نقش هــای بــه کار رفتــه در آن کــه در 

ــه روز شــود.  ــده و ب معــرض فراموشــی هســتند زن
ــود را  ــرا کار خ ــه چ ــن ک ــه ای ــخ ب ــاس در پاس ــراح لب ــن ط ای
بــا رودوزی هــای بــه کار رفتــه در لبــاس ترکمــن آغــاز 
کــرده می گویــد: ترکمن هــا روی پارچه هــای ضخیــم کار 
ــتر کار  ــدگار بیش ــب دوام و مان ــاله، موج ــن مس ــد و ای می کنن

می شــود. 
بعــد از ایــن قــرار اســت از ســوزن دوزی بلــوچ اســتفاده کنــم 
ــد  ــتفاده می کنن ــه اس ــان از آین ــا در لباس هاش ــه بلوچ ه چراک
ــم  ــس از ان ه ــت. پ ــرد اس ــه ف ــر ب ــان منحص و طرح هاش
قــرار اســت روی دیوارکوب هــا و مفرش هــای کردســتان 

کار کنــم. زیــرا در ایــن خطــه، ســوزن دوزی وجــود نــدارد امــا 
ــرای  ــوان از ب ــه می ت ــت ک ــی هس ــا و مفرش های دیوارکوب ه

ــه اســتفاده کــرد.  تهیــه کیــف و کول
نجیبــی بــه »مــوج بافــی« کردســتان اشــاره و بیــان می کنــد: 
ــود  ــی« وج ــوج باف ــام »م ــه ن ــت ب ــی باف ــتان نوع در کردس
داشــته کــه بیشــتر متعلــق بــه عشــایر منطقــه بــوده اســت. در 
ــا دســت خــود می ریســیدند و  ــن بافــت پشــم گوســفند را ب ای
ــتفاده  ــو و ســجاده اس ــچ، پت ــن رختخــواب پی ــرای بافت از آن ب

ــد.  ــرد ن می ک
ــیاه و  ــا س ــی ی ــای رنگ ــری مربع ه ــک س ــت، ی ــن باف در ای
ســفید)برای افــرادی کــه کــم بضاعــت بودنــد( کنــار هــم قــرار 
ــت  ــن باف ــروز ای ــد. ام ــه می ش ــم دوخت ــه ه ــت و ب می گرف
ــالش   ــرم آزاده در ت ــن و خواه ــت و م ــی اس ــال فراموش در ح
هســتیم تــا از بریــده رختخــواب پیچ هــا یــا ســجاده هایی کــه 
از مــوج بافــی در ان اســتفاده شــده بــرای تولیــد کفش اســتفاده 

کنیــم. 
ــرده و از  ــش را انتخــاب ک ــرا کف ــه چ ــن ک ــه ای ــخ ب او در پاس

طرح هــا و رودوزی هــای بــه کار رفتــه در لبــاس اقــوام ایرانــی 
ــرد  ــد: کارب ــد، می گوی ــتفاده می کن ــش اس ــد کف ــرای تولی ب
جغرافیایــی مانتــو خیلــی محــدود اســت امــا از کفــش همــه جا 

ــرد.  ــتفاده ک ــوان اس می ت
ــا تمــام ســختی ها  ــا ب ــه تولیدی هــای م ــن ک ــه دیگــر ای نکت
ــا  ــد ام ــال ان ــاک فع ــو و پوش ــد مانت ــه تولی ــان در زمین همچن
ــازار در  ــود را می کشــد و ب ــر خ ــای آخ ــی، نفس ه ــش ایران کف
ــرا  ــه م ــری ک ــاله دیگ ــی اســت. مس ــای چین ــار کفش ه اختی

ــود.  ــه تولیــد کفــش تشــویق کــرد، حرکــت ب ب
ــن،  ــرای م ــت ب ــن حرک ــت و ای ــوان راه رف ــش می ت ــا کف ب
ــکالت کار  ــختی ها و مش ــه س ــی ب ــود. نجیب ــل مهمی ب عام
ــای  ــد: روزه ــان می کن ــاره و ی ــش اش ــد کف ــه تولی در زمین
نخســت، بــرای تولیدکننــدگان کفــش خیلــی ســخت بــود تا با 
دو خانــم، یعنــی مــن و خواهــرم همــکاری کننــد امــا مــا بدون 
حمایت هــای مالــی و معنــوی ســازمانی چــون ســازمان میراث 
ــازار کار خــود را شــروع  ــه ب ــدون توجــه ب ــی ب فرهنگــی و حت

ــم.  ــره ســفارش دادی ــم و هــزار جفــت زی کردی
ــم و  ــس از آن بهتری ــا. پ ــیار زیب ــگ و بس ــه رن ــای س زیره ه
ــای  ــای و پارچه ه ــاب و پارچه ه ــرم را انتخ ــن چ ــوب تری مرغ
ــراح  ــن ط ــم. ای ــت کردی ــده را روی آن لمین ــوزن دوزی ش س
کفــش و لبــاس کــه برنــد »چــاوان« را بــرای تولیــدات خــود 
ــه  ــردی ب ــان ک ــاوان« در زب ــد: »چ ــرده می گوی ــاب ک انتخ

ــای چشــم اســت.  معن
ــرده  ــاز ک ــام آغ ــن ن ــا ای ــود را ب ــرم، آزاده کار خ ــن و خواه م
ــاه امســال نمایشــگاهی از کیــف و  ــرار اســت خردادم ــم و ق ای
ــک  ــل بلژی ــهر بروکس ــده در ش ــوزن دوزی ش ــای س کفش ه
برپــا و هنــر و فرهنــگ ایرانــی را بــه مــردم کشــورهای دیگــر 

ــم.  ــی کنی معرف
ایــن کارهــا در »آران آرت گالــری« بــه مدیریــت آران کمانگــر 
ــوزن دوزی را  ــتفاده از س ــی اس ــد. نجیب ــش درمی آی ــه نمای ب
ــت:  ــد اس ــد و معتق ــردم می دان ــترده ای از م ــف گس ــق طی ح
ــم نمی خواهــد کارهایــم جنبــه اشــرافی داشــته باشــد  مــن دل
ــد از  ــتفاده کنن ــا از آن اس ــاص از آدم ه ــداد خ ــک تع ــا ی و تنه
ســوی دیگــر دوســت نــدارم کفشــی کــه تنهــا یــک پاپــوش 
نیســت و یــک اثــر هنــری بــه شــمار می آیــد و نشــان دهنــده 
فرهنــگ و هنــر ســوزن دوزی در ایــران اســت، حالــت تولیــدی 
ــت و  ــییان ماس ــر پیش ــوزن دوزی هن ــا س ــد. ام ــدا کن وار پی
ــرای  ــتری ب ــا در حجــم بیش ــن کفش ه ــر ای ــت اگ ــوب اس خ

ــازار ایــران تولیــد شــود. ب

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تولید کفش در ایران نفس های آخر را می کشد
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صنایــع دســتی

دبیر انجمن دوسـتداران میـراث فرهنگـی تاریانا از عدم انتشـار 
و بالتکلیفـی مجموعـه 1۴ جلدی اطلس صنایع دسـتی اسـتان 

خوزسـتان، پس از گذشـت سـه سـال خبر داد. 
مجتبی گهسـتونی دبیـر انجمـن دوسـتداران میـراث فرهنگی 
تاریانـا، در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر ضمـن اشـاره بـه    تنـوع 
صنایع دسـتی در اسـتان خوزستان گفت:صنایع دسـتی، برگرفته 
از ذوق و خالقیـت هنـری، مهـارت فنـی، مـواد اولیـه طبیعی و 
بومـی و بینـش صنعتگـران نسـبت بـه جهـان پیرامونـی آن ها 

. ست ا
ایـن حیطـه، با تکیـه بـر سـابقۀ تاریخـی، ویژگی هـای اقلیمی 
و طبیعـی محیـط زندگی، فرهنـگ تولیدکننـده و مصرف کننده 
و... عالوه بـر عملکـرد مـادی، حامـل پیام هـای فرهنگـی و 
ویژگی هـای قومـی و ملـی سـرزمین مبـدأ بـه شـمار می آیـد 
و اسـتان خوزسـتان بـا توجه بـه موقعیـت جغرافیایـی و قدمت 
تاریخـی اش، از گوناگونـی بی نظیـری در زمینـۀ صنایع دسـتی 

برخـوردار اسـت. 
گهسـتونی ادامـه داد: حفـظ و رونـق ایـن صنایع دسـتی متنوع 
بومـی، ازطریـق برنامه ریـزی امکان پذیـر اسـت و ایـن امـر، 
مسـتلزم بهره گیـری از مجموعۀ جامـع مسـتندات، اطالعات و 
آمارهـای جدید، قابل اعتماد و دقیق اسـت و بدون شـک چنین 
منبعی، راه گشـای بسـیاری از مشـکالت و مسـائل پیـش رو در 

زمینه هـای مربـوط بـه این حـوزه خواهـد بود. 
همچنین مسـیر توسـعه این بخش را مشـخص کرده، تهدیدها، 
فرصت هـا و نقـاط قـوت و ضعف صنایع دسـتی اسـتان را تعیین 
کـرده و آمادگـی الزم برای حرکت در مسـیر توسـعه این بخش 
میـراث  دوسـتداران  انجمـن  سـخنگوی  می کنـد.  فراهـم  را 
فرهنگـی تاریانا خوزسـتان با اعـالم اینکه اطلس صنایع دسـتی 
پیـدا کـرده اسـت گفـت: در  خوزسـتان سرنوشـت مبهمـی 
فروردین مـاه 1۳9۲ بنـا بـه درخواسـت معاونـت صنایع دسـتی 
اسـتان خوزستان، افشـین حیدری، مسـال تهیه و تدوین اطلس 
صنایع دسـتی خوزسـتان بـا هـدف یکپارچه سـازی اطالعات در 
ایـن حـوزه و برنامه ریـزی دقیـق بـرای حفـظ، احیـا و توسـعۀ 

صنایـع دسـتی این اسـتان مطرح شـد. 
در همـان زمـان اصـرار معاونـت صنایـع دسـتی بر این بـود که 
طـرح مذکـور در بازۀ زمانـی کمتر از یک سـال به پایان رسـیده 
و بـا حضـور مسـئوالن کشـوری و اسـتانی رونمایـی و معرفـی 
شـود. به همین دلیل تمـام ضمانت هـای الزم در قالب تعهدات 
شـفاهی بـه مجـری ایـن طـرح داده شـد تـا در اسـرع وقـت 

عملیـات اجرایـی طـرح آغاز شـود. 
گهسـتونی در ادامـه گفت: پـس از تأیید پرسـش نامه، پیشـنهاد 
ایـن طرح پژوهشـی از سـوی مسـئوالن ادارۀ میـراث فرهنگی 
خوزسـتان، اجرای طرح توسـط گروهی از پژوهشگران، متشکل 
از اعضـای هیئت علمی دانشـگاه و کارشناسـان صنایع دسـتی، 
میـراث فرهنگـی و هنـر به سرپرسـتی عبـاس رحیمـی، عضو 
هیئـت علمـی دانشـگاه و پژوهشـگر حـوزۀ صنایع دسـتی و به 
نمایندگـی از موسسـۀ پژوهـش هنـر بـرزان آغاز شـد و مجری 
طـرح، به مدت دو سـال اغلـب کارگاه هـا، موزه ها، فروشـگاه ها، 
محصـوالت، نیـروی انسـانی و سـایر جنبه هـای مربـوط بـه 
صنایع دسـتی مناطق مختلف اسـتان خوزسـتان را مورد بررسی 
قـرار داده و حـدود هفتـاد درصـد از طـرح را در قالـب 8000 

صفحـه تهیـه نمود.
اغلـب مطالـب، عکس هـا، طرح هـا، نقشـه ها و نمودارهـای 
ایـن طـرح به صـورت دسـت اول و بـه روش میدانـی تهیه شـد 
و از صدهـا منبـع کتابخانه ای نیز بـرای تنظیم پیشـینۀ تاریخی 
گرایش هـای مختلـف صنایـع دسـتی خوزسـتان و تجزیـه و 
تحلیـل وضعیـت آنهـا بهره بـرداری شـد. ایـن فعـال میـراث 
فرهنگـی افـزود: ایـن طـرح بـا ابتـکار و احسـاس مسـئولیت 
مجـری طـرح، فراتـر از اطلـس و به صـورت دانش نامـه تنظیم 

شـده و دربرگیرنـدۀ اطالعـات جامع حـدود ۷0 گرایـش صنایع 
دسـتی بومی اسـتان خوزسـتان )فعال، منسـوخ و نیمه منسوخ( 

 . ست ا
جامـع  اطالعـات  شـامل  نیـز،  گرایش هـا  ایـن  از  هرکـدام 
پیرامـون پیشـنیۀ تاریخـی و معرفـی، پراکندگـی جغرافیایـی، 
وضعیـت کارگاه هـا، مـواد اولیـه، ابزارهـای تولیـد، محصوالت، 
نقش مایه هـا و طرح هـا، زمینه هـای فرهنگـی، منابـع انسـانی، 

روش هـای تولیـد و آمارهـای مربوطـه اسـت.
گهسـتونی با اشـاره به اهـداف گـردآوری اطلس صنایع دسـتی 
خوزسـتان گفـت: مسـتندنگاری و معرفـی جامـع گرایش هـای 
صنایع دسـتی بومـی خوزسـتان به طور تفکیک شـده، شناسـایی 
اسـتان  صنایع دسـتی  آسیب شناسـی  موجـود،  پتانسـیل های 
خوزسـتان و راهکارهـای ارتقای آن، تعییـن وضعیت مقوله های 
استانداردسـازی، مسـتندنگاری، بسـته بندی، صادرات، آموزش، 
نشـان مرغوبیـت ملـی و بین المللـی، ثبـت معنـوی و... صنایع 
دسـتی خوزسـتان، گـردآوری و ارائـۀ بانک هـای اطالعاتـی 
فعـال،  نهادهـای  و  انجمن هـا  بومـی،  نقـوش  صنعتگـران، 
پژوهشـی طـرح  اهـداف  از جملـه  انجام شـده  پژوهش هـای 

اسـت.  مذکور 
وی در ادامـه بیـان کـرد: با این حال، پس از گذشـت سـه سـال 
از آغـاز ایـن طـرح و صـرف وقـت و هزینـۀ قابـل توجـه برای 
مجـری کـه برپایـۀ اعتمـاد بـه درخواسـت های مکـرر مدیران  
ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری خوزستان 
صـورت گرفتـه، تاکنون هیـچ اقدامـی از سـوی کارفرمـا برای 
تنظیـم قـرارداد فیمابین انجام نشـده که امید اسـت بـا توجه به 
نیـاز مبرم صنایع دسـتی اسـتان خوزسـتان بـه این طـرح جامع، 
تأمیـن اعتبار این طرح و به سرانجام رسـاندن آن، در دسـتور کار 
ادارۀ کل میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 

خوزسـتان قـرار گیرد.

انتشار اطلس در گرو تامین اعتبار الزم است
اداره کل میـراث فرهنگـی اسـتان خوزسـتان در واکنـش بـه 
گزارش مهر درباره بالتکلیفی اطلس صنایع دسـتی این اسـتان 
بـا ارسـال توضیحاتـی تأکید کـرد: انتشـار اطلس درگـرو تامین 
اعتبـار الزم اسـت. روابـط عمومـی اداره کل میـراث فرهنگـی، 
صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان خوزسـتان، توضیحاتی را 
بـرای خبرگزاری مهر ارسـال و با اشـاره به اینکـه »تمدن کهن 
خوزسـتان سـبب شـده کـه ایـن اسـتان، از پیشـینه ای غنی در 

زمینـه صنایع دسـتی برخوردار باشـد. 
بـه عـالوه حضور رنگیـن کمانـی از اقـوام مختلـف، زمینه های 

رشـد و توسـعه صنایـع دسـتی گوناگونـی را در اسـتان فراهـم 
آورده؛ صنایـع دسـتی منحصـر بـه فردی کـه بـا فرهنگ کهن 
خوزسـتان و هنر اقوام مختلف آن عجین شـده اسـت.« نوشت: 
نـکات فوق الذکـر البتـه بر هیـچ یک از دوسـتداران ایـن عرصه 
پوشـیده نیسـت و صدالبتـه بـر صاحـب نظـران و کارشناسـان 
صنایـع دسـتی در اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان نیـز کامال واضـح و مبرهـن اسـت و از این 
روسـت که ایـن افـراد، تالش هـای بسـیاری در زمینه توسـعه 
ایـن مقولـه بسـیار مهـم می کننـد. در بخـش دیگـری از ایـن 
جوابیـه آمـده: »طـرح پژوهشـی اطلـس صنایع دسـتی اسـتان 
خوزسـتان، در سـال 9۲ بنابر مذاکرات شـفاهی مدیـر کل وقت 
بـا مجـری پروژه صـورت گرفـت و هیچ گونـه قـرادادی در این 

زمینـه منعقد نشـد. با ایـن وجـود مجـری، کار را آغـاز کرد. 
ایـن در حالـی بـود کـه اداره کل اعتبـار الزم بـرای انجـام ایـن 
پـروژه را در اختیـار نداشـت و بـه همیـن خاطـر به عقد قـرارداد 

اقـدام نکـرده بود.« 
پایـان جوابیـه بـه اهمیـت اطلـس صنایع دسـتی اسـتان  در 
خوزسـتان اشـاره شـده و آمـده: »اقـدام صـورت گرفته توسـط 
مجـری کار در دوره فعلـی مـورد بررسـی و ارزیابی قـرار گرفته 
و بـا توجه بـه اطالعـات مفیـد آن، اداره کل پیگیر جـذب اعتبار 
مـورد نیـاز برای بـه پایـان رسـاندن کار اطلس بوده و هسـت و 
ایـن پـروژه را از اولویـت هـای خـود مـی دانـد کـه بـه محض 
تامیـن اعتبـار، اطلس صنایع دسـتی اسـتان را به فرجـام خواهد 

رساند.« 
در هـر حـال، سـال 1۳9۲ به پیشـنهاد مسـئوالن وقـت میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان خوزسـتان، 
پژوهـش و گـردآوری در زمینـه اطلـس صنایـع دسـتی اسـتان 
آغـاز شـده و مجری طـرح، با اسـتناد به قـول مسـئوالن، حتی 
بـه طور شـفاهی، بـه مـدت دو سـال اغلـب کارگاه هـا، موزه ها، 
فروشـگاه ها، محصـوالت، نیـروی انسـانی و سـایر جنبه هـای 
مربوط بـه صنایع دسـتی مناطـق مختلف اسـتان خوزسـتان را 
مورد بررسـی قـرار داده و حـدود هفتاد درصد از طـرح را در قالب 
8000 صفحـه تهیـه کـرده اسـت. اغلـب مطالـب، عکس هـا، 
طرح هـا، نقشـه ها و نمودارهـای این طـرح به صورت دسـت اول 
و بـه روش میدانـی تهیـه شـده و از صدهـا منبـع کتابخانـه ای 
مختلـف  گرایش هـای  تاریخـی  پیشـینۀ  تنظیـم  بـرای  نیـز 
صنایع دسـتی خوزسـتان و تجزیـه و تحلیـل وضعیـت آن هـا 
بهره بـرداری شـده؛ آیـا زمـان آن نرسـیده کـه مسـئوالن فعلی 
میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان خوزستان 
از ایـن طـرح حمایـت و زمینه هـای انتشـار آن را فراهـم کنند!؟

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

بالتکلیفی سه ساله اطلس صنایع دستی خوزستان
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هنرمنــدان  از  تجلیــل  مراســم  در  نامورمطلــق  بهمــن 
ــر  ــالن فج ــاه در س ــت م ــه روز، 1۲ اردیبهش ــتی ک صنایع دس
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــزرگ  ــه ای ب برگــزار شــد، طــرح هدفمنــدی یارانه هــا را ضرب
بــر پیکــر صنایــع دســتی ایــران دانســت و افــزود: نامزدهــای 
ــر  ــد؛ بی خب ــازه ای مطــرح می کنن ــی، هــر روز شــعار ت انتخابات
ــن  ــاال رفت ــث ب ــا باع ــدی یارانه ه ــرح هدفمن ــه ط ــن ک از ای
ــا  ــد ت ــتمزدها ش ــش دس ــرژی و افزای ــای ان ــت حامل ه قیم
آنجــا کــه قیمــت تمــام شــده صنایــع دســتی ایــران، آن قــدر 
بــاال رفــت کــه دیگــر امــکان رقابــت بــا چیــن و هنــد وجــود 
ــه از  ــفال و شیش ــون س ــی چ ــل فرآورده های ــت و در عم نداش

ــدند.  ــارج ش ــت خ ــه رقاب صحن
معــاون صنایع دســتی کشــور، ســال 95 را ســال خوبــی بــرای 
صنایع دســتی در حوزه هــای مختلــف دانســت و افــزود: مــا در 
بازرگانــی داخلــی بــا رشــد 1۶ درصــدی و در بازرگانــی خارجی 
ــرو بودیــم. همچنیــن بازارچه هــای  ــا رشــد ۳۶ درصــدی روب ب
ــا ۶۷  ــی م ــگاه های خارج ــد، نمایش ــا ۲۷ درص ــا ب ــت م موق
ــد را  ــد رش ــی ۲۷ درص ــگاه های داخل ــد و نمایش ــد، رش درص

تجربــه کــرده اســت. 
ــی  ــات خوب ــم اتفاق ــازی ه ــازی و برندس ــث گفتمان س در بح
افتــاد کــه از آن میــان می تــوان بــه هدایــای نــوروزی کــه در 
ــرار گرفــت و صنایع دســتی هــر اســتان  ــار گردشــگران ق اختی

بــود اشــاره کــرد. 
ــد  ــا رش ــوروزی ب ــه ن ــزار غرف ــش از ۷ ه ــا در بی ــن م همچنی
ــارد  ــرز ۴۲ میلی ــم و از م ــه بودی ــروش مواج ۳۳ درصــدی در ف
ــد  ــه رش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــق ب ــور مطل ــتیم. نام ــان گذش توم
نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی و اقبــال عمومــی بــه 
صنایع دســتی نشــانه کارآمــد شــدن ایــن هنر-صنعــت اســت 
ــا رشــد ۶۷ درصــدی نمایشــگاه های  ــا ب ــی کــه م گفــت: وقت
خارجــی روبــرو هســتیم یعنــی صنایــع دســتی مــا توانســته بــه 

ــود.  ــک ش ــا نزدی ــام دنی ــی تم ــان زیبایی شناس زب
ــش  ــوروزی و افزای ــای ن ــوب غرفه ه ــروش خ ــن ف همچنی
ــتی  ــع دس ــد صنای ــی ده ــان م ــی نش ــگاه های داخل نمایش
ــا  ــت و اینه ــرده اس ــدا ک ــردی پی ــه کارب ــده و جنب ــد ش روزآم
اتفاقــات خوشــایندی اســت کــه در ایــن چنــد ســال اخیــر رخ 

ــش  ــز افزای ــتی نی ــع دس ــای صنای ــه خانه ه ــدوارم ک داده، امی
ــود.  ــدازی ش ــه زودی راه ان ــا ب ــی م ــوروم مل ــد و ش ــدا کن پی

ــب  ــداد آن موج ــش تع ــا و افزای ــن فضاه ــود ای ــه وج ــرا ک چ
ــود.  ــی ش ــتی م ــع دس ــرای صنای ــازی ب ــت س هوی

ــر  ــی ت ــال جهان ــته  را س ــال گذش ــتی، س ــاون صنایع دس مع
شــدن هنرهــای ســنتی ایــران برشــمرد و افــزود: مــا در ســال 
ــزار  ــان برگ ــهر اصفه ــی در ش ــالس جهان ــک اج ــته، ی گذش
ــا  ــتی م ــع دس ــت صنای ــده بازگش ــان دهن ــن نش ــم، ای کردی
بــه عرصــه جهانــی حداقــل در حــوزه گفتمــان ســازی و برنــد 

ــود.  ــازی ب س
ــم و در  ــه ســمت تجــاری شــدن حرکــت کنی ــا ب ــدوارم م امی
کنــار کشــورهایی چــون هنــد، چیــن، مراکــش و تایلنــد قــرار 
بگیریــم. نامــور مطلــق دانــش بنیــان کــردن صنایــع دســتی و 
ــدی در  ــای ج ــی از دغدغه ه ــی را یک ــز علم ــا مراک ــاط ب ارتب
ــا  ــر صنایع دســتی م ــرد: اگ ــح ک ــه دانســت و تصری ــن زمین ای

دانــش بنیــان نشــود مانــدگار نخواهــد شــد. 
ــن  ــگاه ها و همچنی ــا دانش ــی ب ــاط خوب ــال 95 ارتب ــا در س م

ــزار و  ــوری برگ ــت جمه ــن آوری ریاس ــی و ف ــت علم معاون
ــدازی  ــتی را راه ان ــع دس ــان صنای ــش بنی ــز دان ــن مرک اولی
کردیــم. وی همچنیــن بــه ثبــت چهــار شــهر تبریــز، اصفهان، 
اللجیــن و مشــهد در فهرســت شــهرهای جهانــی اشــاره کــرد 
و بیــان کــرد: دو شــهر اصفهــان و تبریــز بــه عنــوان شــهرهای 
ــده  ــاب ش ــرش انتخ ــن ف ــتی و همچنی ــع دس ــی صنای جهان

ــد.  بودن
مشــهد بــه عنــوان شــهر جهانــی ســنگ های قیمتــی و نیمــه 
قیمتــی و اللــه جیــن بــه عنــوان شــهر جهانــی ســفال انتخاب 
ــن،  ــور چی ــد از کش ــا بع ــر م ــال حاض ــدند. در ح ــی ش و معرف
ــی  ــداد شــهرهای جهان ــه لحــاظ تع ــان ب ــن کشــور جه دومی
هســتیم. همچنیــن مــا پیشــنهاد ثبــت شــهرهای ملــی را قبل 
از جهانــی شــدن بــه شــورای جهانــی صنایــع دســتی مطــرح 

کــرده ایــم. 
ــت  ــا موافق ــت رســید و ب ــه ثب ــران ب ــه از طــرف ای طرحــی ک
شــورای جهانــی صنایــع دســتی همــراه شــد. عــالوه بــر ایــن 
ایــران اولیــن کشــوری بــود کــه موضــوع روســتاهای جهانــی 

صنایــع دســتی را مطــرح کــرد. 
نامــور مطلــق بــه  برگــزاری دو نمایشــگاه موفــق در ایتالیــا و 
هلنــد اشــاره و بیــان کــرد: مــا در ایــن دو نمایشــگاه خارجــی 
توانســتیم نظــر مخاطبــان را جلــب کنیــم و به پســند و ســلیقه 
خارجی هــا نزدیــک شــویم. همچنیــن، ســال 95، اولیــن مرکــز 
بین المللــی در حــوزه فــروش صنایــع دســتی ایــران در خــارج از 
کشــور در هلنــد راه انــدازی و اولیــن نمایشــگاه بــزرگ عیدانــه 

همزمــان بــا روزهــای پایانــی ســال برگــزار شــد. 
ــزان  ــش می ــن از کاه ــور همچنی ــتی کش ــاون صنایع دس مع
ــد ۳۶  ــا رش ــا ب ــزود: م ــر داد و اف ــتی خب ــع دس واردات صنای
ــع دســتی  ــارز صــادرات صنای درصــدی صــادرات و کاهــش ب
ــروش  ــم. از ســوی دیگــر ف ــوده ای ــه رو ب ــد روب ــن و هن از چی
ــی  ــال عموم ــده اقب ــان دهن ــا نش ــگاه های م ــوب نمایش خ

ــت.  ــردم اس م
ــزان  ــر می ــی دو براب ــراث فرهنگ ــئوالن می ــان مس ــک زم ی
ــد امــا در  ــرای برگــزاری نمایشــگاه هزینــه می کردن فــروش ب
ایــن چنــد ســال اخیــر آمــار فــروش مــا بســیار باالتــر از هزینه 

ــوده اســت. برپایــی نمایشــگاه ب

معاون صنایع دستی کشور:

صنایع دستی ایران به زبان زیبایی شناسی جهانی نزدیک شده است

صنایــع دســتی
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ــه  ــاره ب ــا اش ــتی ب ــع دس ــوزه صنای ــادی ح ــال اقتص ــک فع ی
صــادرات ســفال کلپــورگان گفــت: جامعــه ایرانــی قــدرت خریــد 
ــر  ــا راه را ب ــن خاطــر م ــه همی ــع دســتی را نداشــت ب ــن صنای ای

ــتیم.  ــی بس ــازار داخل ب
ســترام دلــواری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر از راه انــدازی ۶0 خانه 
ــر داد و  ــتان خب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــطح اس ــی در س کارآفرین
افــزود: مــا بــا هــدف جلوگیــری از محصــور مانــدن صنایع دســتی 
تولیــد شــده در مناطــق دورافتــاده تصمیــم گرفته ایــم تــا ۶0 خانــه 
کارافرینــی در اســتان شــکل دهیــم کــه در حــال حاضــر 8 خانــه 

بــا ۲00 نفــر مشــغول فعالیــت هســتند.
 ایــن فعــال در حــوزه صنایــع دســتی، ســفال کلپــورگان را یــک 
ــزود:  ــت و اف ــا دانس ــده دنی ــوزه زن ــن م ــی و دومی ــد جهان برن
ــت.  ــن در دنیاس ــور و دومی ــده کش ــوزه زن ــن م ــفال، اولی ــن س ای
ــش  ــال پی ــه ۷000 س ــورگان ب ــفال کلپ ــد س ــبک تولی ــون س چ
برمی گــردد و یــک هنــر موروثــی اســت و از مــادران بــه دختــران 

ــت.  ــیده اس رس
دلــواری بــه دیگــر ویژگی هــای ســفال کلپــورگان اشــاره و بیــان 
ــید  ــر اکس ــه خاط ــا ب ــت ام ــگ اس ــود رن ــفال، خ ــن س ــرد: ای ک
آهنــی کــه در خــاک آن وجــود دارد بعــد ۷۲ ســاعت و در حــرارت 
9۷0 تــا 1۲00 درجــه بــه رنــگ قرمــز درمی آیــد. نقــوش یــه کار 
رفتــه در ایــن ســفال، برگرفتــه از عناصر طبیعــت و همچنیــن زاده 

تخیــل زنــان منطقــه اســت. 
ــنگ  ــه از س ــی ک ــای طبیع ــفال از رنگ ه ــن س ــن در ای همچنی
منگنــز بــه دســت می آیــد اســتفاده می شــود. بــه گفتــه او ســفال 
ــوان و  ــن آن لی ــی دارد. کوچک تری ــکل هندس ــورگان ۳0 ش کلپ
بزرگ تریــن کــوزه اســت و ۲8 شــکل هندســی دیگــر در فاصلــه 
ایــن دو تولیــد می شــود. قیمــت لیــوان 800 تومــان بــوده کــه بــه 
ــا  ــان رســیده ت ــزار توم ــه 90 ه ــزاری ب ــوزه از  8 ه ــزار و ک 15 ه
مخاطــب داخلــی تــوان خریــد ایــن نــوع ســفال را نداشــته باشــد 
و راه بــرای عرضــه خارجــی بــاز شــود. دلــواری بــا اشــاره بــه ایــن 

کــه ســفال کلپــورگان تــا ســال9۷ پیــش 
فــروش شــده گفــت: جامعــه ایرانــی 
قــدرت خریــد نداشــت بــه همیــن خاطــر 
مــا راه را بــر بــازار داخلــی بســتیم؛ اتفاقــی 
ــه  ــود ب ــه کار، خ ــود ک ــن ب ــاد ای ــه افت ک

ــدا کــرد.  خــود ارزش پی
مــا عمــدا ایــن سیاســت را بــه کار بردیــم. 
االن عالوه بــر کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، 

ــا  فرانســه و اســپانیا ســه کشــور دیگــر هــم متقاضــی هســتند ت
خریــدار ســفال کلپــورگان باشــند امــا مــا محصــول نداریــم تــا در 
اختیارشــان بگذاریــم. بعــد آن طــرح توســعه را تعریــف کردیــم تــا 

محصــور نماننــد. 
ایـن فعـال در حـوزه اقتصـاد صنایع دسـتی به ایـن که تـوان جذب 
150 هنرمنـد سـفالگر وجود دارد، اشـاره و بیان کرد: مـا توان جذب 
150 نفـر را داریـم. امـا حداقـل زمانی که یـک نفر باید بـه آموزش 
سـفالگری اختصـاص دهد تـا آنچه تولیـد می کند،  قابلیـت ارائه در 

بازار را داشـته باشـد، هشـت ماه است. 
ــه  ــد ب ــم و بع ــوزش دهی ــد را آم ــه من ــراد عالق ــم اف ــا می توانی م
ــت  ــه ظرفی ــم چراک ــاداش دهی ــدی و پ ــوق و عی ــدان حق هنرمن
تولیــد ســاالنه مــا، در حــال حاضــر ۴800 قطعــه در چهــار فصــل 
ــود را  ــانی خ ــع انس ــده ایم مناب ــار ش ــال ناچ ــا در دو س ــت ام اس
ــه اســت  ــه ماه ــا 8 فصــل س ــرار داد م ــون ق ــم چ ــش دهی افزای
ــه آلمــان، فرانســه، اســپانیا  و بایــد 9۶00 قطعــه آمــاده کنیــم و ب
و ایتالیــا تحویــل دهیــم. در نتیجــه شــکافی بیــن عرضــه و تقاضــا 

ایجــاد شــده اســت. 
دلــواری، عــدم بــازه اقتصــادی را دلیــل ریــزش ســفال کلپــورگان 
دانســت و افــزود: دلیــل ایــن کــه ســفال کلپــورگان ریــزش کــرده 
ــی  ــی خروج ــازده اقتصــادی نداشــت؛  وقت ــه ب ــود ک ــن ب ــود ای ب
یــک کــوره 1۲00 قطعــه بــود، 1۲ میلیــون تومــان بیــن ۲1 نفــر 
ــان  ــون توم ــوزه ۴8 میلی تقســیم می شــد؛ حــاال خروجــی هــر ک

در ســه مــاه اســت. کــه بیــن ۲1 نفــر تقســیم می شــود و ســهم 
ماهانــه هــر هنرمنــد بــه حــدود 800 هــزار تومــان می رســد. او در 
پاســخ بــه ایــن کــه چــرا راه ورود ســفال کلپــورگان در بازارهــای 
داخلــی را بســته گفــت: مــوزه ســفال کلپــورگان، ســال  1۳5۲ بــه 
همــت مــاه منیــر جهانبانــی و در ۳800 متــر مربــع ســاخته شــد.

ــغ از  ــده دری ــوزه  دســت نخــورد مان ــن م ــون ای ــان تاکن  از ان زم
یــک تانکــر آب؛ یــک میــز و صندلــی؛ وقتــی حــال و روز تمــدن 
۷000 ســاله ایــن اســت چــه برســد بــه باقــی رشــته های صنایــع 
ــد  ــع دســتی بای دســتی؛ چــرا مــن فعــال در حــوزه اقتصــاد صنای

زمــان و ســرمایه خــود را صــرف بــازار داخلــی کنــم.
دلــواری، ســوزن دوزی بلــوچ را یکــی دیگــر از برندهــای سیســتان 
ــود  ــازار کار خ ــق ب ــرای رون ــا ب ــزود: م و بلوچســتان دانســت و اف
ــرای  ــم. ب ــف اســتفاده کردی ــن رشــته از تکنیک هــای مختل در ای
مثــال از ایــن هنــر در پوشــاک و زیــورآالت بهــره بردیــم. در حــال 
ــفارش  ــا س ــه م ــمیعی ب ــور س ــون پرفس ــی چ ــر چهره های حاض

ســوزن دوزی می دهنــد. 
ــازار تولیــد می شــود. او  ــا نیــاز ب انــواع زیــورآالت هــم متناســب ب
ــن  ــا ای ــزود: م ــر داد و اف ــی سیســتان خب ــای قال ــن از احی همچنی
قالــی را کــه در حــال نابــودی بــود احیــا کردیــم. در حــال حاضــر 
ــا  10 هنرمنــد مشــغول قالــی بافــی هســتند. مــا در کل اســتان ب
ــن  ــه ای ــم ک ــف کار می کنی ــته های مختل ــد در رش ۲50 هنرمن
افــراد حقــوق ثابــت دارنــد و بیمــه شــان هــم از محــل  صنــدوق 

ــود. ــن می ش ــایر تامی ــتاییان و عش ــه روس بیم

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

عرضه سفال کلپورگان در بازار جهانی

صنایــع دســتی

نامـور مطلق گفـت: جـای صنایع دسـتی در طراحـی المان های 
شـهر تهـران خالـی اسـت، شـورای اسـالمی شـهر تهـران 

می توانـد در ترویـج صنایع دسـتی بـه مـا کمـک کنـد. 
بهمـن نامورمطلـق معـاون صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی 
در نشسـت زهـرا احمدی پـور معـاون رئیـس جمهـور و رئیـس 
سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری بـا 
اعضـای پنجمیـن دوره شـوارای اسـالمی شـهر تهـران ضمن 
تبریـک به منتخبان شـورای اسـالمی شـهر تهران تأکیـد کرد: 
متأسـفانه تاکنـون نتوانسـتیم از فرصت هـای شـهر به خوبـی 
اسـتفاده کنیـم، اما در حـال حاضرکه بعـد از نزدیک بـه دو دهه 
دولـت و شـورای شـهر بـا هـم همـراه هسـتند فرصـت خوبی 
بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـا در اختیـار ما قرار داده شـده اسـت. 
وی گفـت: صنایع دسـتی جـزو صنایـع  هویتـی ماسـت، بـدون 
صنایع دسـتی و هنرهـای سـنتی هیـچ هویتـی نـه در صنعـت 
و نـه در هنـر بـرای مـا می مانـد، هرجـا که ایـن صنایع دسـتی 

نـدارد.   حضـور  نیـز  مـا  هویـت  نباشـد  سـنتی  هنرهـای  و 
صنایع دسـتی همچنیـن یکـی از صنایـع  اشـتغال زا اسـت، این 
هنرصنعـت انسـان محور اسـت و نیازمنـد اعتبارات کمـی برای 

اسـت.  اشـتغال زایی 
نامـور مطلـق بـا اشـاره بـر تأکیـدات مقـام معظـم رهبـری 
بـا  کشـورگفت:  در  اشـتغال زایی  برلـزوم  رئیس جمهـوری  و 
ایجـاد  زودبـازده  و  پایـدار  اشـتغال  می تـوان  صنایع دسـتی 
زدایـی،  درتمرکـز  می توانـد  صنایع دسـتی  همچنیـن  کـرد. 
محرومیت زدایـی، توزیـع عادالنـه فرصت ها و سـرمایه ها نقش 
داشـته باشـد. معـاون صنایع دسـتی سـازمان میراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی و گردشـگری بـا اشـاره بـه ارزش افـزوده بـاالی 
صنایع دسـتی و رشـد ۲.5 برابـری صـادرات صنایع دسـتی در 
دولـت یازدهـم گفـت: صنایع دسـتی ایرانـی در سـطح ایـران و 

جهـان وضعیـت خوبـی دارد. 
یکـی از مشـکالت شـهر تهـران ایـن اسـت کـه تکلیفـش بـا 
حوزه  هنرهای سـنتی و شـهرهای خالق چندان روشـن نیست، 
صنایع دسـتی از رشـد قابـل توجهی برخـوردار اسـت و می تواند 
موجب توسـعه شـهرها و محرومیت زدایی شـود. وی تأکید کرد: 
»بـا وجـود اینکـه تهـران یکـی از کانون هـای اصلی شیشـه و 

آبگینـه اسـت، حالتـی بالتکلیف در زمینـه صنایع دسـتی دارد.
تهـران هـم ویژگـی تهـران بـودن را از دسـت داده اسـت و هم 
نتوانسـته ویژگی ایرانی بـودن را به دسـت بیاورد، اگـر تهران به 
دنبال هویـت خود می گـردد، بـه میراث فرهنگی نیازمند اسـت، 
همچنیـن بـه گردشـگری و صنایع دسـتی بـرای اشـتغال زایی 
نیازمنـد اسـت. معـاون صنایع دسـتی و هنرهای سـنتی کشـور 
با اشـاره بـه اینکـه باید محورهـای هنرهـای سـنتی و اصیل را 
در شـهر تهـران بیشـتر کنیـم، گفـت: ما به همـراه چیـن و هند 
جزو سـه کشـور بزرگ تولید صنایع دسـتی هسـتیم اما در حوزه 

فروش بسـیار ضعیف هسـتیم. 
صنایع دسـتی  شـب بازارهای  صنایع دسـتی،  بازارچه هـای 
کیوسـک های  کنـار  در  در سـطح شـهر  آن هـا  و گسـترش 
صنایع دسـتی می توانـد بـرای توسـعه فـروش صنایع دسـتی و 
ایجـاد گفتمـان صنایع دسـتی بسـیار به مـا کمک کنـد. وی در 
ادامـه افـزود: جـای صنایع دسـتی در طراحـی المان های شـهر 
تهران خالی اسـت، شـورای اسـالمی شـهر تهـران می تواند در 
ترویج صنایع دسـتی بـه ما کمک کنـد زیرا جای صنایع دسـتی 
و هنرهای هویتی در این شـهر کم اسـت. شـهر تهـران نیازمند 

حضـور صنایع دسـتی اسـت.

معاون صنایع دستی کشور:

شورای شهر به ترویج صنایع دستی کمک کند
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کوئیز آو کینگز؛ از کی بپرسم؟
در میــان بازی هــای ایرانــی عرضــه شــده بــرای پلتفــرم تلفن هــای هوشــمند در ســال گذشــته، 
بــازی  »کوئیــز آو کینگــز« توانســت در ششــمین جشــنواره بازی هــای رایانــه ای تهــران عنــوان 

بهتریــن بــازی ازنــگاه مــردم را از آن خــود کنــد. 
یــک بــازی ســاده کــه ایــده مرکــزی آن همــان فرمــول بارهــا آزمــوده شــده »دعــوت بــه چالــش 
اطالعــات عمومــی« اســت. شــاید در نــگاه کلــی لــذت تجربــه بــازی »کوئیــز آو کینگــز« چیزی 

شــبیه همــان لــذت نوســتالژیک حــل کــردن جــدول کلمــات متقاطع باشــد؛ 
آمادگــی کامــل بــرای مواجهــه بــا هــر ســوالی و پاســخ دادن بــه آن در زمانــی معیــن. ســرعت و 
حضــور ذهــن بهتریــن ابــزار بــرای توفیــق در ایــن میــدان اســت و زمانــی کــه پــای »کل کل« 
ــازی از صــورت انفــرادی خــارج شــود، هیجــان بــه رخ کشــیدن معمــوالت  بــه میــان بیایــد و ب
دوچنــدان می شــود. جمیــع ایــن مــوارد بــازی »کوئیــز آو کینگــز« رو تبدیــل بــه یــک ســرگرمی 

جــذاب آن هــم از نــوع همــراه کــرده اســت. 
حــاال شــما هــر کجــا و در هــر شــرایطی بــا نصــب بــازی بــر روی تلفــن همــراه خــود می توانیــد 
ــه!«  ــر ســر اینکــه »چــه کســی بیشــتر می دون ــد و ب ــش دعــوت کنی ــه چال دوســتان خــود را ب
حســابی کل کل کنیــد. هــر نوبــت از مســابقه در »کوئیــز آو کینگــز« ۶ مرحلــه دارد کــه هــر کاربر 
موضــوع ۳ مرحلــه را بــرای خــود و رقیبــش انتخــاب می کنــد. در هــر مرحلــه ۳ ســوال برمحــور 
موضــوع انتخابــی طــرح می شــود و در پایــان کســی پیــروز میــدان اســت کــه بیشــتر ســوال را 
پاســخ داده باشــد. ویژگــی جذاب تــر »کوئیــز آو کینگــز« بــرای گیمرهــا امــکان رقابــت همزمــان 

چنــد نفــر در قالــب یــک »لیــگ« اســت. 
ایــن امــکان بــازی را از حالــت دونفــره خــارج و تبدیــل بــه فرصتــی بــرای رقابت هــای جمعــی 
ــوال در  ــون س ــه میلی ــر س ــغ ب ــاال بال ــه ح ــز« ک ــز آو کینگ ــی »کوئی ــازی ایران ــت. ب ــرده اس ک
موضوعــات مختلــف در آرشــیو خــود دارد و بــازی محبــوب گیمرهــای ایرانــی در ســال گذشــته 
بــوده، براســاس یــک ایــده دانشــجویی در دانشــگاه شــریف متولــد شــد و حــاال یکــی از مدعیــان 
رقابــت بــا نمونه هــای خارجــی در بــازار بازی هــای موبایلــی در کشــور محســوب می شــود. شــما 
هــم می توانیــد بــا نصــب ایــن بــازی بــر تلفــن همــراه خــود لــذت همــراه شــدن بــا پادشــاهان 

عرصــه اطالعــات عمومــی را تجربــه کنیــد.

فروت کرفت؛ نبرد میوه ها را تجربه کنید!
ــر روی  ــی ب ــی هیجان ــازی ایران ــک ب ــوان ی ــا« عن ــرد میوه ه ــان »نب ــا هم ــت« ی ــروت کرف »ف

ــه خــود جــذب کــرد.  ــل اســت کــه در ســال گذشــته گیمرهــای بســیاری را ب موبای
ــا کنــون از  ــازه ای نیســت و ت ــازی، ایــده ت ــان یــک ب ــه کاراکترهــا و قهرمان تبدیــل میوه هــای ب
تجربــه  بازی هــای متنوعــی بــر مبنــای ایــن ایــده لــذت برده ایــم، امــا غالــب ایــن تجربه هــا تــا 
ــن نمونه هــای  ــروت کرفــت« به نوعــی یکــی از موفق تری ــوده و »ف ــی ب ــون از جنــس وارادات کن

داخلــی بــرای تجربــه نــاب ایــن لــذت اســت. 
بــازی فروت کرفــت کــه ســال گذشــته جــزو بازی هــای پرمخاطــب ایرانــی در میــان بازی هــای 
ــما  ــت. ش ــی اس ــتانه و گروه ــای دوس ــن بازی ه ــوده از جالبتری ــل ب ــرای موبای ــده ب ــد ش تولی
می توانیــد در فضــای ایــن بــازی قبیلــه دوســتانه ای را ایجــاد کنیــد و بــه آن بپیوندیــد تــا جوایــز 

قدرتــی و دفاعــی بیشــتری را کســب کنیــد. 
فضــای ایــن بــازی اســتراتژیک جذابیــت بســیاری بــه ویــژه بــرای گیمرهایــی دارد کــه پیش تــر 
ــا  ــاید ب ــه ش ــه ای ک ــد. تجرب ــه کرده ان ــا را تجرب ــت بازی ه ــن دس ــی ای ــای خارج و در نمونه ه
هیجــان آنــی و شــتاب نســبتی کمتــری داشــته باشــد امــا در بلندمــدت می توانــد تبدیــل بــه یک 

عــادت اعتیــادآور شــود! ا
ــه کــرد. در  ــا یــک ســرگرمی اســتراتژیک بومــی تجرب ــوان ب ــذت را حــاال می ت ــن جنــس از ل ی
معرفــی کوتــاه بــازی »فــروت کرفــت« در ســایت رســمی این بــازی بــه نکته جالبی اشــاره شــده 
اســت: »مهــم نیســت کــه بــا چــه دســتگاهی کار مــی کنیــد یــا در کجــای ایــن دنیــا قــرار دارید، 
بــا بــازی فروت کرفــت مــی توانیــد از هــر نقطــه دنیــا بــه دوســتان خــود بپیوندیــد و بــا حریــف 
خــود مبــارزه کنیــد.« و ایــن امتیــاز اصلــی ایــن بــازی بــرای همــراه کــردن دوســتان و خویشــان 
در یــک لــذت دســته جمعی اســت. بیــش از ۳0 میــوه جنگجــو در فروت کرفــت وجــود دارد  کــه 
هــر کــدام در ۷ مرحلــه ظاهــر مــی شــوند و ایــن بــه ایــن معناســت کــه شــما مــی توانید بیــش از 

۲00 کارت بــازی جمــع کنیــد. 
ــا قابلیت هــای گروهــی و اجتماعــی اســت. مجموعــه  ــازی آنالیــن ب فروت کرفــت یــک کارت ب
کارت خــود را کامــل کــرده و بــا کارت هــای قــوی خــود و شــرکت در نبردهــا بــا کاربــران ایــن 
ــت و  ــاد« اس ــرکت »ت ــی از ش ــت محصول ــد. فروت کرف ــت کنی ــان رقاب ــر جه ــازی در سراس ب
می توانیــد از طریــق ســایت رســمی ایــن بــازی نســبت بــه نصــب و کســب اطالعــات جامع تــر 

اقــدام کنیــد.

تاکسیدو؛ تجربه مسافرکشی با تلفن همراه
ــای هوشــمند  ــای تلفن ه ــرای پلتفورم ه ــی ب ــای ایران ــن بازی ه »تاکســیدو« یکــی از موفق تری

اســت کــه در ســال گذشــته بــه بــازار عرضــه و بــا اســتقبال خوبــی هــم مواجــه شــد. 
ــرای  ــی ب ایــن یــک واقعیــت آمــاری ثابــت شــده اســت کــه در صــدر عالیــق گیمرهــای ایران
ــک  ــا ی ــی آن ه ــر اصل ــه کاراکت ــی ک ــرار دارد، بازی های ــی ق ــر رانندگ ــای ژان ــاب، بازی ه انتخ

ــی اســت.  ــا خیابان ــک نقشــه جــاده ای ی ــت آن ی ــل و فضــای رقاب اتومبی
در ایــن دســت تولیــدات غالبــا ســرعت و هیجــان حــرف اول را می زنــد و بازی ســاز بیــش از هــر 
ایــده  دیگــری کــه مربــوط بــه رونــد پیشــرفت داســتان باشــد می بایســت بهتریــن کیفیــت فنــی 
و بصــری را بــرای گیمــر عرضــه کنــد تــا او در جهت یابــی و حرکــت در فضــای بــازی بیشــترین 

لــذت را تجربــه کنــد. 
»تاکســیدو« یکــی از موفق تریــن نمونه هــا در میــان بازی هــای ایرانــی بــرای پلتفــورم اندوریــد 
محســوب می شــود کــه در ســال گذشــته بــه بــازار عرضــه و بــا اســتقبال مخاطبــان مواجــع شــد. 
ــوری« و  ــی »موت ــم ســازنده یعن ــی تی ــع نســخه کامــل شــده بازی هــای قبل ــازی در واق ــن ب ای
»هــی تاکســی« محســوب می شــود بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه در فضایــی شــهری، 

معرفی و آشنایی با 15 بازی ایرانی برتر سال 95
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مســافر بزنیــد و حتــی بــا انتخــاب مســافر دربســت کرایــه بیشــتری بــه دســت بیاوریــد! 
ایــن بــازی کــه توســط اســتودیوی  Glim Game یعنــی ســازندگان بازی هــای هــی تاکســی 
ــدران  ــذرد طرف ــه از عرضــه رســمی آن می گ ــن چندماهــی ک ــوری ســاخته شــده در همی و موت

زیــادی نیــز پیــدا کــرده اســت. 
در ایــن بــازی شــما در نقــش یــک راننــده تاکســی هســتید کــه وظیفــه دارد تــا مســافران خــود 
را بــه مقصــد برســاند، در ابتــدای بــازی شــما بایســتی یــک اســم را بــرای خــود انتخــاب و ســپس 
اتومبیــل خــود را انتخــاب کنیــد و یــک روز کاری را شــروع کنیــد، البتــه بایســتی توجــه داشــته 
باشــید کــه قبــل از حرکــت الســتیک ها، لنــت، روغــن و آب ماشــین خــود را چــک کنیــد تــا در 

صــورت نیــاز، آن هــا را تعویــض و یــا تعمیــر کنیــد. 
ــوده تر  ــی آس ــا خیال ــازی ب ــول ب ــا در ط ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش ــوارد ب ــن م ــدام از ای ــر ک ه
ــید!  شــما  ــی مســافران باش ــر از جابه جای ــد باالت ــد مســافر بیشــتر و کســب درآم ــر صی ــه فک ب
ــه تاکســیرانی آن هــم در تلفــن همــراه خــود،  ــد بخشــی از فرصــت آزاد خــود را ب هــم می توانی
اختصــاص دهیــد؛ احتمــاال ایــن درآمــد مجــازی از تاکســرانی، در روزهــای بــی کاری، دلچســب تر 

هــم باشــد!

باقلوا؛ وسوسه بازی با حروف
بــازی ایرانــی »باقلــوا« از آن دســته  بازی هــای اعتیــادآور اســت کــه بــا نصــب آن بــر روی تلفــن 
ــی  ــات عموم ــه محــک اطالع ــات فراغــت خــود را ب ــا ســاعت ها اوق ــد ت ــراه خــود می توانی هم

خــود اختصــاص دهیــد. 
ــدارد و  ــا میــزان جذابیــت آن ن ــی ب ــازی ارتبــاط چندان ــا ســادگی طراحــی یــک ب پیچیدگــی و ی
ــده و جلوه هــای خــاص بصــری  ــه واســطه طراحــی پیچی ــازی ب ــی نیســت کــه یــک ب تضمین

ــاورد.  ــه دســت بی توفیــق باالیــی در جــذب مخاطــب ب
ــاد  ــه ی ــروز ب ــیاری را ام ــای بس ــت و بازی ه ــادق اس ــم ص ــه ه ــن نکت ــس ای ــه عک کمااینک
می آوریــم کــه بــه رغــم فضــای ســاده و معمولــی در جــذب مخاطــب گــوی ســبقت را از رقبــا 
ــده ســاده  ــه رغــم ای ــوا« در ســال گذشــته چنیــن شــرایطی را داشــت و ب ــازی »باقل ــد. ب ربوده ان
ــی، بســیاری را  ــات مشــترک گیمرهــای ایران ــر خلقی ــا تمرکــز ب ــی توانســت ب و طراحــی معمول
جــذب خــود کنــد و بــه یکــی از بازی هــای ایرانــی موفــق در پلتفــرم تلفن هــای همــراه هوشــمند 

تبدیــل شــود.  
»باقلــوا« در واقــع ایــده ای از جنــس جــدول کلمــات متقاطــع دارد؛ یــک بــازی ســاده بــا حــروف 
الفبــای فارســی کــه همزمــان دقــت، ســرعت و اطالعــات عمومــی گیمــر را بــه چالــش دعــوت 
می کنــد. در همــان ابتــدای بــازی همــه چیــز در چنــد کادر ســاده و توســط پیرمــردی دانــا توضیح 
داده مــی شــود و پــس از آن دیگــر هیــچ نکتــه دیگــری وجــود نــدارد کــه شــما را از بــازی کــردن 
بــاز نگــه دارد. بعــد از شــروع بــازی جذابیــت عبــور از یــک مرحلــه و ورود بــه مرحلــه ای دیگــر 
ــا خــود همــراه  ــرای کشــف رمــز و راز حــروف چیــده شــده در کنــار یکدیگــر شــما را چنــان ب ب

می کنــد کــه شــاید متوجــه عبــور زمــان نشــوید. 
ــای  ــر بازی ه ــادآور دیگ ــول اعتی ــان فرم ــوا« از هم ــت »باقل ــوان گف ــه می ت ــت ک ــه اس اینگون
موفــق ایرانــی یعنــی ردیــف کــردن مراحــل بــه ظاهــر ســاده امــا وسوســه برانگیز بــرای اســتمرار، 

اســتفاده کــرده تــا مخاطــب را بــه انجــام پشــت ســر هــم مراحــل مجــاب کنــد. 
در حالــی کــه شــاید باقلــوا بــازی محبــوب کــودکان و کــم ســن و ســال هــا باشــد اما بزرگســاالن 
هــم از انجــام آن در اوقــات فراغــت لــذت خواهنــد بــرد و شــما هــم می توانیــد ایــن بــازی جــذاب 

ایرانــی را در گزینه هــای گــذران اوقــات فراغــت خــود قــرار دهیــد.

دنده دو؛ فراغت را با هیجان سپری کنید!
بــازی ایرانــی »دنــده دو« یکــی از بازی هــای رانندگــی پلتفــرم تلفن هــای هوشــمند اســت کــه از 

نظــر کیفیــت و هیجــان قابــل قیــاس بــا نمونه هــای خارجــی اســت. 
ــان  ــم کــه در می ــاری اشــاره کردی ــزاره آم ــن گ ــه ای ــازی »تاکســیدو« ب ــی ب ــر و در معرف پیش ت

گیمرهــای ایرانــی یکــی از محبوب تریــن ژانرهــا کــه همــواره ســهمی از جــدول پرمخاطب تریــن 
ــی اســت.  ــای ســبک رانندگ ــال دارد، بازی ه ــر س ــای ه بازی ه

ــر هــم نمونه هــای مســابقه ای،   هیجــان بیشــتری را  طبیعــی اســت کــه در بازی هــای ایــن ژان
ــد.  ــه برمی انگیزن ــرای همراهــی و تجرب ب

ــی  ــه ط ــت ک ــبک اس ــن س ــی در ای ــای ایران ــن بازی ه ــی از موفق تری ــده  دو« یک ــازی »دن ب
ســال گذشــته توانســت مخاطبــان بســیاری را بــه خــود معتــاد کنــد! فضــای کلــی طراحــی خــط 
داســتانی بــازی تفــاوت عمــده ای بــا آنچــه در اغلــب بازی هــای رانندگــی چــه در بــازار داخــل و 
ــازی در  ــوری ب ــذت مح ــم ل ــا ه ــت و اینج ــم نیس ــه کرده ای ــی تجرب ــای خارج ــه در نمونه ه چ
تجربــه ســرعت بــاال و همزمــان دقــت در هدایــت اتومبیــل در مســیر و در میــان موانــع اســت. 
امــا »دنــده دو« در میــان نمونه هــای داخلــی یکــی از حرفه ای تریــن و باکیفیت تریــن فضاســازی 
و طراحــی را دارد و از ایــن نظــر توانایــی رقابــت بــا نمونه هــای خارجــی را هــم دارد. خــط داســتانی 
بــازی هــم بــه صــورت چنــد مرحلــه ای طراحی شــده و گیمــر در عبــور از هــر مرحلــه و بــا ورود به 

مرحلــه تــازه، فضــای داســتانی متفاوتــی را هــم می تــوان تجربــه کنــد. 
ــف در  ــور از مراحــل مختل ــد از عب ــه شــما بع ــه ای طراحــی شــده ک ــه گون ــی هــم ب ــت کل رقاب
ــد.  ــده کشــور را از آن خــود کنی ــن رانن ــوان بهتری ــا عن ــا حــذف رقب ــد ب انتهــای مســیر می توانی
قابلیــت رقابــت همزمــان دو گیمــر، امــکان ارتقــا کیفیــت اتومبیــل از میــان نمونه هــای داخلــی و 
خارجــی، تجربــه رانندگــی در فضــا شــهرها و اســتان های مختلف ایــران و امــکان پرداخــت درون 
برنامــه ای بــرای بهره گیــری از ظرفیت هــای کمکــی بــازی، از امکانــات طراحــی شــده بــرای این 
بــازی اســت. بــازی ایرانــی »دنــده دو« بــا عنــوان اصلــی »2nd Gear« توســط »ارکا گیمــز« 

توســعه یافتــه و اســتودیو فــن افــزار شــریف وظیفــه انتشــار آن را بــه عهــده گرفتــه اســت. 

پرسیتی؛ هیجان بازسازی یک سرزمین
ــازی در  ــک ب ــه ی ــی در عرض ــازان ایران ــای بازی س ــن تجربه ه ــی از موفق تری ــیتی« یک »پرس

ــود.  ــتراتژیک محســوب می ش ــع اس ــت مناب ســبک مدیری
»مدیریــت« هیجــان و لذتــی دارد کــه شــاید حتــی اگــر نــه در عالــم واقع، کــه در فضــای مجازی 
ــای  ــری بازی ه ــت و فراگی ــز جذابی ــن رم ــد! ای ــار کن ــد آدم را گرفت ــم می توان ــازی ه ــک ب ی

مدیریــت اســتراتژیک ماننــد »کلــش آو کلنــز« اســت. 
ــه  ــت ب ــرزمین، دس ــه و س ــک منطق ــد ی ــر ارش ــام مدی ــا در مق ــل بازی ه ــن قبی ــر در ای گیم
ــه صــورت  ــه گیمرهــای دیگــر کــه ب ــد و اینگون ــع و اولویت بنــدی امــور می زن ســامان دهی مناب

ــد.  ــش فرامی خوان ــه چال ــد را ب ــا کرده ان ــرزمینی بن ــایگی او س ــن در همس آنالی
»پرســیتی« یکــی از موفق تریــن نمونه هــای بازی هــای مدیریــت اســتراتژیک در ایــران 
ــد از  ــما بع ــده اســت: »ش ــمی آن آم ــایت رس ــازی در س ــن ب ــی ای ــود. در معرف محســوب می ش
ــد  ــود بازگشــته اید و می بینی ــدری خ ــاهی پ ــرزمین پادش ــه س ــاورتان ب ــراه مش ــه هم ــا ب مدت ه
کــه جــز خرابــه ای از آن بــه جــا نمانــده! بایــد بــا تامیــن نیازهــای اولیه مــردم و کشــاورزی شــروع 
کنیــد و شــهر خــود را گســترش دهیــد تــا اقتصــاد اســتوار دوران پــدری خــود را دوبــاره پابرجــا و 

زنــده کنیــد! 
بــه تکنولــوژی ســاختمان های جدیدتــر دســت پیــدا کنیــد و محصــوالت بــا ارزش تــری بــرای 
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ــای رایانه ای بازیه

صــادرات تهیــه کنیــد! قــدرت و فرهنــگ خــود را بــا ســاختن قصرهــای باشــکوه بــه رخ دیگــران 
بکشــید«! یکــی از شــعارهای هیجان انگیــز درج شــده در ســایت رســمی کــه مخاطبــان بســیاری 

را بــرای پیوســتن بــه اهالــی پرســیتی وسوســه می کنــد هــم ایــن اســت؛ 
»پرســیتی یــک بــازی رایــگان اســت«! بنابــر وعــده طراحــان ایــن بــازی هیجان انگیــز پرســیتی 
در نســخه اندرویــد )Android( ارائــه شــده و بــر روی اکثــر تبلت هــا و گوشــی های 
 iOS اندرویــدی متوســط بــه باال )بــا سیســتم عامــل ۴ و باالتر( اجرا می شــود و بــه زودی نســخه
ــی در ششــمین جشــنواره  ــازی ایران ــه خواهــد شــد. ایــن ب ــز ارائ ــد نی ــاد و آیپ ــرای آیفــون، آیپ ب
بازی هــای رایانــه ای تهــران جــزو نامزدهــای اصلــی بخــش برتریــن بــازی ایرانــی قــرار داشــت.

والیباحال؛ تیم ستاره ها منتظر فرمان است
ــن  ــی از موفق تری ــال« را یک ــوان »والیباح ــراه می ت ــن هم ــی تلف ــای ورزش ــان بازی ه در می

ــرد.  ــداد ک ــی قلم ــازان ایران ــای بازی س تجربه ه
ــد  ــز نمی توانن ــال را هرگ ــی و دیجیت ــای ویدئوی ــه بازی ه ــت ک ــرر اس ــر مک ــن تذک ــد ای هرچن
جایگریــن تحــرک و بازی هــای پرجنــب و جــوش ســنتی شــوند امــا تجربــه هیجــان بازی هــای 
ســنتی و رشــته های پرتحــرک ورزشــی در قالــب بازی هــای جدیــد حتمــا تجربــه ای 

دوست داشــتنی بــرای گیمرهــا محســوب می شــود. 
والیبـال در کنـار فوتبـال از جملـه ورزش هایـی هسـتند کـه از دیربـاز حضـور پررنـگ در تاریـخ 
بازی هـای رایانـه ای داشـته اند و از نسـل های مختلـف کنسـول های بـازی گرفتـه تـا همیـن 
نمونه هـای دیجیتالـی مبتنی بـر پلتفرم هـای تلفن هـای همراه هوشـمند، بازی سـازان بسـیاری در 
خلـق فضایـی ملمـوس و مهیـج از ایـن رشـته های ورزشـی در قالـب بازی هـای تـک و چندنفره 
کوشـیده اند. در میـان بازی های ایرانی عرضه شـده بـرای پلتفـرم اندروید، بـازی »والیباحال« یکی 
از تازه ترین تجربه ها در ژانر ورزشـی محسـوب می شـود که به دلیل سـادگی اسـتفاده و فضاسـازی 

مهیـج توانسـته گیمرهای بسـیاری را بـه خود مشـغول کند. 
ــود،  ــوب می ش ــرگرمیدن« محس ــتودیوی »س ــازی اس ــه بازی س ــن تجرب ــه اولی ــازی ک ــن ب ای
بــرای گروه هــای ســنی مختلــف عرضــه شــده و گیمــر می توانــد براســاس ســالیق و اطالعــات 
ــم را  ــک تی ــف ی ــورهای مختل ــی کش ــای مل ــان تیم ه ــال از می ــود از ورزش والیب ــی خ عموم
ــد.  ــره انتخــاب کن ــم، یــک ترکیــب چهارنف ــان ســتاره های سرشــناس هــر تی انتخــاب و از می

در حیــن بــازی از ایــن ترکیــب ۲ بازیکــن در زمیــن حضــور خواهــد داشــت و بــه رقابت بــا حریف 
می پــردازد. کنتــرل همزمــان دو بازیکــن، امــکان بــازی دونفــره، طراحــی رونــد بازی هــا در قالــب 
یــک تورنومنــت و در نظــر گرفتــن هــوش مصنوعــی چندالیــه بــرای تیــم حریــف از ویژگی های  
ــه ای خــاص  ــه تجرب ــرای هــر گیمــر تبدیــل ب ــازی را ب ــه ایــن ب »والیباحــال« اســت کــه تجرب
ــر  ــه ای، گیم ــور و حرف ــطح بندی آمات ــر س ــازی عالوه ب ــن ب ــوی ای ــد. در من ــج می کن و مهی
ــر دو فضــا،  ــد و در ه ــه انتخــاب بزن ــم دســت ب ــال ایســتاده و نشســته ه ــان والیب ــد می می توان

بــازی را تجربــه کنــد. 
تیــم طــراح ایــن بــازی همچنیــن امــکان هیجان انگیــز دیگــری را هــم بــرای گیمرهــای ایرانــی 
درنظــر گرفته انــد کــه طبعــا هیجــان ایــن بــازی را دوچنــدان کــرده اســت؛ گــزارش جــذاب جــواد 
محتشــمیان از گزارشــگران مطــرح والیبــال بــر روی تصاویــر ایــن بــازی بــه شــکلی هوشــمند 
بارگــذاری شــده و گیمــر همزمــان بــا هدایــت بازیکنــان در زمیــن می توانــد از شــنیدن گــزارش 

ــرد. ــذت بب ــازی ل ــه ب لحظه به لحظ

حماسه پادشاهان؛ هیجان ایرانی با کیفیت جهانی
»حماســه پادشــاهان« یکــی از تولیــدات جهانــی صنعــت گیــم ایــران اســت؛ یــک بــازی حرفه ای 
ــای  ــی عرضــه در بازاره ــازار داخل ــش از ب ــه پی ــراه هوشــمند ک ــن هم ــای تلف ــر روی پلتفرم ه ب

جهانــی را تجربــه کــرد. 
ــای  ــی پدیده ه ــی، گاه ــازان ایران ــتاوردهای بازی س ــی دس ــه جهان ــادرات و عرض ــه ص در زمین
ظهــور می کننــد کــه باتوجــه بــه ســهم انــدک بازی هــای رایانــه ای از فضــای رســانه ای کشــور، 

غالبــا آنطــور کــه شایســته اســت قــدر نمی بیننــد. یکــی از ایــن پدیده هــا در ســالی کــه گذشــت 
»حماســه پادشــاهان« بــود. 

ــت  ــز توانس ــای هیجان انگی ــاده و فض ــک خارق الع ــا گرافی ــه ب ــذاب ک ــی ج ــازی ایران ــک ب ی
عرضــه جهانــی در مارکــت گــوگل را تجربــه کنــد. ایــن بــازی کــه بــه نوعــی دنبالــه ای بــر بازی 
موفــق »گرشاســب« محســوب می شــود، یــک بــازی اکشــن بــا گرافیــک اچ دی از اســتودیوی 
Digital Dragon اســت کــه بــرای پلتفــرم اندرویــد تولیــد و در مارکــت جهانــی گــوگل بــا 

قیمــت 0.99 دالر عرضــه شــد. 
داســتان ایــن بــازی برگرفتــه از شــاهنامه و کتــب پادشــاهان اســاطیری ایــران زمیــن اســت و بــه 
همیــن دلیــل فضــای غالــب بــر بــازی رنــگ و بویــی کامــال ایرانــی دارد امــا همیــن هیجــان و 

لــذت ایرانــی را بــه لحــاظ کیفــی می توانیــد در ســطح اســتاندارد جهانــی تجربــه کنیــد. 
هرچنــد ایــن بــازی بــه زبــان انگلیســی و بــرای عرضــه در بازارهــای جهانــی تهیــه و تولیــد شــده 
ــک  ــذت ی ــر، ل ــای معتب ــت آن از مارکت ه ــا دریاف ــد ب ــز می توانن ــی نی ــان ایران ــا بازکن اســت ام
بــازی گیــرا و جــذاب را بچشــند. حماســه پادشــاهان از ایــن منظــر نــه تنهــا یــک عنــوان موفق و 
بــا اعتبــار بــرای صنعــت گیــم ایــران اســت کــه قابلیــت مطــرح شــدن در عرصه هــای جهانــی را 
هــم دارد و تیــم ســازنده بــازی  بــا هوشــمندی خــود توانســته اند پیــش از عرضــه داخلــی بــازی به 

ایــن مهــم دســت پیــدا کننــد. 
گیمــر در ایــن بــازی در نقــش مبــارزی ســخت کــوش و قدرتمنــد ظاهــر می شــود کــه پــس از 
اولیــن جنــگ اهوراهــا شــاهد هــرج و مــرج در ســرزمین خونیــراث اســت. آن طــور که ســازندگان 
بــازی توضیــح داده انــد قهرمــان بــازی فــردی اســت کــه پیــش از ایــن از مبــارزه و جنــگ آوری 

وحشــت داشــته امــا حــاال بــه دنبــال هدفــی جدیــد در شــهر خونیــراث مــی گــردد. 
در مســیر پیــش رفــت بــازی اســت کــه بازیکــن گام بــه گام بــا داســتان اســاطیری ایــن قهرمانان 
ــای  ــان بازی ه ــوص در می ــه خص ــازی ب ــن ب ــدی ای ــه بع ــی س ــت طراح ــود. کیفی ــنا می ش آش
عرضــه شــده بــرای پلتفــرم اندرویــد یــک کیفیــت کم نظیــر محســوب می شــود و مخاطــب بــه 
ــه رویارویــی و مبــارزه در فضــای مهیــج و  ــد از طریــق تلفــن همــراه خــود تجرب راحتــی می توان

جــذاب ایــن بــازی را پشــت ســر بگــذارد. 
بــازی »حماســه پادشــاهان« در ششــمین جشــنواره بازی هــای رایانــه ای تهــران کــه اســفندماه 
ســال گذشــته در بــرج میــالد تهــران برگــزار شــد توانســت عنــوان بهتریــن بــازی اکشــن ســال 
را هــم از آن خــود کنــد. ایــن بــازی پیشــنهادی ویــژه بــرای گــذران اوقــات فراغــت بــه خصــوص 
بــرای آن دســت از گیمرهایــی اســت کــه عالقمنــد بازی هــای اکشــن و پــر ضدوخــورد هســتند و 
می توانیــد از طریــق »حماســه پادشــاهان« یکــی از موفق تریــن نمونه هــای داخلــی ایــن دســت 

ــد. ــه کنن بازی هــا را تجرب

خاله قزی؛ تجربه هیجان همراه با پیرزن 119 ساله 
بـازی ایرانـی »خالـه قزی« از تجربه های موفق در سـبک سـکوبازی اسـت کـه ابتدا بـرای پلتفرم 
پی سـی و پس از آن برای گوشـی های هوشـمند در بازار عرضه شـد. یکسـال پیش تر و در پنجمین 
جشـنواره بین المللـی بازی هـای رایانه ای تهـران بود که شـرکت جوان »آنو رسـانه هنر« توانسـت 
بـا بـازی »خالـه قـزی« غزال هـای زریـن جشـنواره را درو کنـد و بـه  عنـوان یکـی از موفق ترین 

بازی هـای رایانـه ای ایرانی برای رایانه های شـخصی شـناخته شـود. 
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ــای رایانه ای بازیه

ایــن بــازی نــه فقــط در محافــل تخصصــی و جشــنواره کــه بعدهــا در بــازار هــم توانســت مــورد 
توجــه گیمرهــا قــرار بگیــرد و اســم و رســمی در میــان بازی بازهــا پیــدا کنــد! تیــم تولیــد ایــن 
ــزی«  ــه ق ــر جــذاب »خال ــه کاراکت ــال دادن ب ــرای پروب ــدت ب ــدا طرحــی بلندم ــا از ابت ــازی ام ب
در بــازار صنایــع فرهنگــی در ســر داشــتند و بــر مبنــای همیــن ایــده هــم یکســال بعــد نســخه 
مبایلــی ای از ایــن بــازی بــا عنــوان »خالــه قــزی دونــده« را بــه جشــنواره بازی هــای رایانــه ای 

تهــران عرضــه کردنــد. 
بــازی »خالــه قــزی دونــده« همانطــور کــه از عنوانش مشــخص اســت بــازی ای در ســبک دونده 
بــا عناصــری از گونــه ســکوبازی اســت کــه بــه خصــوص بــر روی تلفــن همــراه می تــوان آنــرا 
 temple run ــون ــر همچ ــی و فراگی ــخه های خارج ــا نس ــت ب ــرای رقاب ــی ب ــه ای ایران نمون
ــت  ــزی« داســتان روســتایی را روای ــه ق ــازی »خال ــرم پی ســی ب دانســت. نســخه مختــص پلتف
می کــرد کــه روزی تمــام بچه هــای آن توســط نیرویــی شــر ناپدیــد می شــوند. حــال بازیکــن در 
نقــش خالــه  قــزی 119 ســاله بــرای یافتــن آن هــا پــا بــه ســفری طوالنــی و پرخطــر می گــذارد 

ــه  رو می شــود.  ــا حــوادث و اتفاقــات عجیبــی روب کــه در آن ب
ــر  ــی دود و گیم ــی م ــه ســمت هدف ــی مســیری مســتقیم را ب ــر در نســخه موبایل ــن کارکت همی
ــا همچــون قارچ هــای  ــرده و ی ــاز شــکار ک ــرای او امتی ــد نســخه های مشــابه ب می بایســت مانن
ماریــو بــا پریــدن بــر ســر دشــمنان، آنــان را از ســر راه خــود حــذف کند. ســبک بــازی خالــه قزی، 
پلتفرمــر )ســکوبازی( اســت و بازیکــن عــالوه بــر رد کــردن موانــع بایــد بــا دشــمنان متنوعــی در 

مســیر خــود مبــارزه کنــد و از موانــع و تله هــای ســر راه جــان ســالم بــه در ببــرد. 
همچنیــن بــازی تشــکیل شــده اســت از مراحلــی متنــوع هــم از لحــاظ گیــم پلــی و هــم از لحاظ 
گرافیــک. گرافیــک هنــری ایــن بــازی بــا طراحــی کمیــک و رنگ آمیــزی شــاد یکــی از بــرگ 
ــرگرم  ــرای س ــی ب ــی باالی ــر توانای ــن منظ ــه از ای ــت ک ــب اس ــذب مخاط ــای آن در ج برنده ه

کــردن مخاطبــان خردســال و بزرگســال را دارد.

صفر تا صد؛ هیجان رانندگی در شهر
در میـان بازی های موبایلی طراحی شـده در سـبک رانندگی »صفـر تا صد؛ دنده آخر« پیشـنهادی 
وسوسـه کننده بـرای تجربـه یک هیجان تمـام عیار اسـت. بنابر بسـیاری از آمارها و نظرسـنجی ها 

این سـبک همچنان محبوب ترین سـبک در میـان گیمرهای ایرانی اسـت. 
ــری  ــور پررنگ ت ــی حض ــای خارج ــه ای نمونه ه ــای رایان ــای بازی ه ــن روزه ــازار ای ــه در ب البت
دارنــد و عــدم اطالع رســانی و نیــز نبــود امــکان برابــر بــرای عــرض انــدام در بــازار،   تجربه هــای 
ــی  ــتان خال ــای دس ــه معن ــا ب ــن ام ــت. ای ــرده اس ــته ک ــی ناخواس ــار مهجوریت ــی را دچ داخل

ــت.  ــی نیس ــازان ایران بازی س
ــی  ــای ایران ــان بازی ه ــت در می ــاکالس و باکیفی ــه ب ــک نمون ــر« ی ــده آخ ــا صــد؛ دن ــر ت »صف
ــد  ــری مانن ــق دیگ ــای موف ــد بازی ه ــروه تولی ــالش گ ــل ت ــه حاص ــت ک ــی اس ــبک رانندگ س
»خــروس جنگــی« و »فوتکاردیــا« اســت. اســتدیو مدریــک کــه پیش تــر بــا تجربــه »خــروس 
جنگــی« عالوه بــر رکوردشــکنی در بــازار داخلــی حضــوری موفــق در بازارهــای جهانــی را هــم 
تجربــه کــرد، بــا بــازی »صفــر تــا صــد؛ دنــده آخــر« در ششــمین جشــنواره بازی هــای رایانــه ای 

تهــران حضــور داشــت. 
از نــکات جالــب ایــن بــازی ایــن اســت کــه برخــالف نمونه هــای مشــابه کــه بــدون هیــچ خــط 
ــت یــک ماشــین در فضاهــای  ــا کــرده و گیمــر تنهــا هدای ــه فضاســازی اکتف داســتانی تنهــا ب
خیابانــی و بیابانــی را تجربــه می کنــد، در ایــن بــازی طراحــان ماجراهــا و اتفاقاتــی را بــه صــورت 
ــر هیجــان  ــازی عالوه ب ــن ب ــد و بازیکــن در حی ــه کرده ان ــازی تعبی ــی در خــط پیشــرفت ب فرع
ــتان و  ــدام داس ــر ک ــه ه ــی ک ــخصیت های فرع ــا ش ــه ب ــد مواجه ــل می توان ــت اتوموبی هدای

ماجرایــی مســتقل دارنــد را هــم تجربــه کنــد. 
ایــن بــازی کــه بــرای نخســتین بــار در ســال 9۴ در بــازار رســمی بازی هــای رایانــه ای عرضــه 
ــا صــد«  ــا عنــوان »صفــر ت ــازی از یــک ســری محصــول ب ــه گفتــه طراحــان، اولیــن ب شــد، ب
محســوب می شــود. مخاطــب در ابتــدای ورود بــه فضــای بــازی »صفــر تــا صــد؛ دنــده آخــر« 

بــا یــک داســتان مواجــه می شــود و بــر مبنــای ماجــرای تعریــف شــده می توانــد یکــی از شــش 
کاراکتــر اصلــی ماجــرا را بــرای بــازی انتخــاب کنــد. 

البتــه ماننــد بازی هــای مشــابه در ایــن مــورد وضعیــت حضــور در جریــان بــازی تغییــری نمی کند 
و تنهــا هویــت اســمی کاراکتــری کــه بازیکــن هدایــت آن را برعهــده می گیــرد تغییــر خواهــد 
ــگ« و  ــش »لی ــر« دو بخ ــده آخ ــد؛ دن ــا ص ــر ت ــازی »صف ــذاب در ب ــکات ج ــر ن ــرد. از دیگ ک
»دارودســته ها« اســت کــه ایــن امــکان را بــه گیمرهــا می دهــد تــا بــه صــورت جمعــی و چنــد 

ــد.  ــت بگذرن ــه رقاب ــت ماشــین ها را ب ــدی خــود در هدای ــره توانمن نف
ــکان را  ــن ام ــب ای ــه مخاط ــم دارد و ب ــز ه ــی هیجان انگی ــتم رکوردزن ــک سیس ــازی ی ــن ب ای
ــه ای وارد  ــای حرف ــر بازیکن ه ــا دیگ ــد ب ــی می کن ــه در آن زندگ ــهری ک ــر ش ــا بناب ــد ت می ده
رقابــت شــده و جایــگاه خــود را در لیســت برتریــن پلیرهــای شــهرش ارتقا بدهــد. داســتان »صفر 
تــا صــد؛ دنــده آخــر« نــه فقــط در یــک شــهر کــه در شــهرهای مختلــف ایــران از جملــه تهــران، 
مشــهد، اصفهــان، شــیراز و ســنندج جریــان دارد. ایــن مســئله نســبت بــه مــکان فــرد مســابقه 
دهنــده متغییــر اســت امــا از نظــر عملکــرد بــازی،   تفــاوت شــهرها تفاوتــی را ایجــاد نمی کنــد. 
اگــر طــی دو ســالی کــه از عرضــه ایــن بــازی جــذاب می گــذرد آن را تجربــه نکرده ایــد بــا نصــب 
بــازی »صفــر تــا صــد؛ دنــده آخــر« بــر روی تلفــن همــراه خــود، فضایــی متفــاوت از یــک بــازی 

ــه کنید. ــی را تجرب ایران

پسرخوانده ؛ مافیا را به بازی بگیرید
بــازی ایرانــی »پســرخوانده« شــما را وارد دنیــای متفــاوت می کنــد؛ دنیایــی پرهیجــان، مرمــوز و 
مافیایــی امــا در عیــن حــال کامــال ایرانــی! ایــده اصلــی طراحــان بــازی »پســرخوانده« را می توان 
در ایــن شــعار محــوری آن هــا خالصــه کــرد؛ »خانــواده مافیایــی خــودت را بســاز و حرفه ای تریــن 
آدم هــا را اســتخدام کــن. قبــل از اینکــه خیلــی دیــر شــود و کنتــرل شــهر از دســت خانــواده خارج 
ــاد را  ــن اتح ــد بزرگتری ــتید و می توانی ــن پســرخوانده هس ــه قوی تری ــد ک ــت کنی ــد ثاب ــود بای ش

تشــکیل بدهید.«
ــه واســطه نصــب  ــرای گیمرهــای عالقمنــدی کــه می خواهنــد ب  ایــن یــک فراخــوان اســت ب
یــک بــازی ایرانــی بــر تلفــن همــراه خــود تجربــه تــازه ای را از حضــور در میــان خانواده هایــی که 

هــر یــک ســهمی از مافیــای ایــن شــهر مجــازی دارنــد کســب کننــد.
ــه گرافیــک جــذاب و  ــوان ب ــازات بســیاری دارد کــه از آن دســته می ت ــازی »پســرخوانده« امتی ب
فضاســازی آن اشــاره کــرد. تصویرســازی ها بــرای اماکــن و کاراکترهــا هماهنگــی قابــل قبولــی 
ــن  ــوان ای ــازی می ت ــترانژی و کارت محــور ب ــبک اس ــه س ــه ب ــتان دارد و باتوج ــا فضــای داس ب

امتیــاز را یکــی از عوامــل موثــر در جذابیــت بــازی دانســت. 
ــت و  ــازات مثب ــر امتی ــار دارد عالوه ب ــه در اختی ــی ک ــای کارت های ــن برمبن ــازی بازیک ــن ب در ای
منفــی بــرای عبــور از مراحــل مختلــف می توانــد کاراکترهایــی را بــه گــروه مافیــای خــود بیفزایــد 
ــای  ــر گروه ه ــا دیگ ــل ب ــر را در تقاب ــت باالت ــهر، دس ــود در ش ــوذ خ ــه نف ــترش دامن ــا گس و ب

مافیایــی داشــته باشــد. 
ــد  ــا بای ــای بیشــتر و پیشــرفت آن ه ــا به دســت آوردن کاراکتره ــر بازیکــن ب ــازی ه در طــول ب
ــن  ــان همچنی ــود. بازکن ــارزه ش ــان وارد مب ــر بازکن ــازد و بادیگ ــری بس ــی قوی ت ــواده  مافیای خان
ــا ســریع تر در فضــای  ــد ت ــه یکدیگــر کمــک کنن ــا، ب ــه اتحاده ــا ملحــق شــدن ب ــد ب می توانن

ــوند.  ــر هم دســت ش ــا یکدیگ ــمنان ب ــه دش ــازی پیشــرفت و علی ب
ــازی ویدئویــی ایرانــی در ســبک کارتــی لحــاظ شــده  ــار در یــک ب ــرای اولیــن ب ایــن امــکان ب
اســت. در مجمــوع پســرخوانده را می تــوان یکــی از بازی هــای ایرانــی آینــده دار در بــازار دانســت 
ــه  ــت عرض ــه آن قابلی ــف ب ــای مختل ــزودن زبان ه ــات و اف ــترش امکان ــورت گس ــه در ص ک
ــود در  ــان خ ــا رقیب ــد ب ــن می توانن ــورت آنالی ــه ص ــا ب ــه گیمره ــم دارد و اینگون ــی ه بین الملل

ــد. ــارزه و رویارویــی بپردازن ــه مب اقصــی نقــاط جهــان ب
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ــای رایانه ای بازیه

استیم کارت: هیجان جنگ قدرت در جهان های موازی
ــازی »اســتیم کارت« در ســبک بازی هــای اســتراتژیک ایرانــی، جــزو موفق تریــن بازی هایــی  ب

اســت کــه طــی ســال گذشــته بــه بــازار عرضــه شــد. 
»در جهانـی دیگـر بـه مـوازات جهانی که مـا در آن زندگـی می کنیم، نبردی سـخت بر سـر قدرت 
در جریان اسـت. قهرمانی از مسـئولیت خود شـانه خالی می کند و سرنوشـت آن جهان را به دسـت 

فردی می سـپارد که توان پشـت سـر گذاشـتن هر مانعـی را دارد، به شـما...«
ــازی  ــن ب ــان داســتانی ای ــی جه ــرای معرف ــت رســمی ســازندگان »اســتیم کارت« ب ــن روای  ای
ــازی ای کــه در میــان بازی هــای ســبک اســتراتژی ایرانــی یکــی از هیجان انگیزتریــن  اســت. ب

پیشــنهادات بــرای تجربــه اســت. 
»اسـتیم کارت« در قالـب اسـتراتژی هوش و توان شـما را به چالش می کشـد و شـما در مقام گیمر 
می توانیـد به روش هـای مختلفی حریفان خود را پشـت سـر بگذارید، قهرمان لیگ شـوید، دیگران 
را غـارت کنیـد و رتبه های بـاال را در رده بندی از آن خـود کنید. در این بـازی می توانید با کارت هایی 
کـه در اختیـار داریـد به کارت هـای حریـف حمله کنیـد و بـا انتخـاب کارت هایی کـه ویژگی های 

مناسـب و تخریب گـری دارنـد، کارت های حریـف را خنثی کنید.
 اســتیم کارت بــا قابلیــت نبــرد مجــازی و حقیقــی در ســبک های گوناگــون بازیکــن را غــرق در 
ــود  ــه خ ــا ب ــا مدت ه ــر را ت ــری آن کارب ــی و تصوی ــای صوت ــد و افکت ه ــود می کن ــتان خ داس
مشــغول نگــه مــی دارد. ایــن بــازی مهیــج شــما بــا قــدرت انتخــاب کارتهــای مــورد نظرتــان در 
ــی  ــای کارت ــن بازی ه ــی در بی ــه ســاختار متفاوت ــوت می شــوید ک ــارزه دع ــه مب ــرد ب ــدان نب می
ــای  ــا حمله ه ــان را ب ــف مقابلت ــان حری ــای نگهب ــد کارت ه ــما بای ــرد ش ــر ب ــر دارد. در ه دیگ

ــد. ــا دهی ــه خــود را ارتق ــد ســطح کارت پای ــد.  شــما می توانی ــن ببری ــز از بی موفقیــت آمی
 کارت هـای خـود را احضار کنید و بـا رو کـردن کارت، از قابلیت های مختلف کارت هـا بهره ببرید و 
حتـی بـرای موفقیت های خـود کارت هـا را قربانی کنید. شـما در این بـازی با روایت هـای گوناگون 

می توانیـد بـه دوئل بـا حریفان خـود بروید و بـا پیروزی بـه مراحل باالتر صعـود کنید. 
ــار کمکــی کــه پیشــنهاداتش بازیکــن را در  ــر هــم اینکــه همــراه داشــتن یــک ی نکتــه جالب ت
رونــد بــازی حمایــت می کنــد  یکــی از مهتریــن نقــاط قوت بــازی »اســتیم  کارت« اســت کــه آن 

را از ســایر عناویــن مشــابه در بــازار گیــم ایــران متفــاوت کــرده اســت.

کیوبنگ: پروژه نجات زمین از شر موجودات فضایی
اثــر برگزیــده ششــمین جشــنواره بازی هــای رایانــه ای تهــران در ژانــر اکشــن جذابیت هایــی دارد 

کــه می توانــد تــا ســاعت ها شــما را ســرگرم خــود کنــد. 
ــد و در حــال اذیــت و آزار  ــه زمیــن مهاجــرت کرده ان جمعیتــی از موجــودات فضایــی بدریخــت ب
ســاکنان زمیــن هســتند. همــه از دســت ایــن موجــودات عاصــی شــده اند و در شــهر بــه  دنبــال 

ــه ایــن آزارهــا پایــان دهــد.  ــا ب ــد ت یــک »مــرد« می گردن
ایــن تمــام انگیــزه و بهانــه ای اســت کــه یــک گیمــر بــرای ورود بــه دنیــای جــذاب و پرهیجــان 
»کیوبنــگ« نیازمنــد آن اســت! ســازندگان ایــن بــازی کــه در اســفندماه ســال 95 و در ششــمین 
جشــنواره بین المللــی بازی هــای رایانــه ای تهــران توانســت عنــوان برتریــن بــازی اکشــن ســال 
ــوان خــود را صــرف  ــی تمــام ت ــازی موبایل ــک ب ــد، در طراحــی و فضاســازی ی را از آن خــود کن
ــی  ــی برخ ــی و حت ــای داخل ــا نمونه ه ــاس ب ــه در قی ــد ک ــه کرده ان ــی را ارائ ــرده و محصول ک

ــن دارد.  ــرای گفت ــیاری ب ــای بس ــی، حرف ه ــای خارج بازی ه
کیوبنــگ یــک بــازی اکشــن اســت کــه گیمــر در آن بایــد مــوج ورود ناتمــام فضایی هــا بــه زمین 
را مهــار کنــد و فضــای داســتان به گونــه ای طراحــی شــده کــه کاراکتــر اصلــی یــا همــان گیمــر 

گویــی تــا پــای جــان بــرای نجــات جهــان بایــد ایســتادگی کند. 
گیم پلـی و داسـتانی کـه قرار اسـت به واسـطه آن دسـت به هدایـت کاراکترهـا بزنید در ایـن بازی 
بسـیاری سـاده طراحـی شـده و عمـال ماننـد سـاده ترین نمونه هـای موفـق دیگـر در صنعت گیم 
جهان همچـون »subway surfer« اینجا هم قرار نیسـت شـما ماجرای پیچیـده ای را دنبال و 
یا سـر از داسـتان خاصی دربیاوریـد، فقط باید به خـود اجازه دهید بـا قرار گرفتـن در جریان هیجان 
بـازی، افزایـش آدرنالیـن را در خـون خـود تجربه کنید! چیـزی که شـما را مجبور می کنـد به بازی 
»کیوبنـگ« ادامـه دهیـد در واقه این اسـت کـه این بازی بـه اندازه کافـی محتوای سـرگرم کننده 
بـرای مسـیر شـما طراحی کـرده و  در طـول بـازی می توانید بـا ارتقـا امکانـات در اختیـار قهرمان 

اصلـی، فضاهـای تـازه ای را تجربه کنید. 
شــخصیت ها و فضــای پیرامونــی هــم در ایــن بــازی بــه صــورت کمیــک و اغــراق شــده طراحــی 
ــی  ــت باالی ــازی جذابی ــا از نظــر بصــری هــم ب ــد ت ــه کمــک می کن ــن نکت شــده اســت و همی

بــرای گیمــر داشــته باشــد. 

 )ESRA(بـازی سـنی  رده بنـدی  نظـام  جدیـد  وب سـایت 
آگاهی بخشـی  هـدف  بـا  و  متنـوع  بخش هـای  بـا  بـه زودی 
دقیـق نسـبت بـه بازی ها آغـاز بـه کار خواهـد کـرد. بازی های 
ویدئویـی به عنـوان یکـی از مهم تریـن رسـانه های تعاملـی در 
دنیـای امـروز شـناخته می شـوند و کمتر کـودک یـا نوجوانی را 
می تـوان یافـت کـه در اوقـات فراغـت خود بـه انجـام این گونه 

بازی هـا نپـردازد. 
بـا گسـترش روزافـزون اقبـال افـراد از بازی هـای ویدئویـی 
در  اجتماعـی  و  ذهنـی  روانـی،  آسـیب های  شـدن  پدیـدار  و 
اثـر اسـتفاده نادرسـت از آن هـا، جوامعـی کـه در ایـن مـورد 
تدویـن  و  طراحـی  بـه  شـروع  داشـتند،  جـدی  دغدغه هـای 
خصـوص  در  نیـاز  مـورد  اطالعـات  کـه  کردنـد  نظام هایـی 
محتواهای آسیب رسـان بازی ها را در اختیار افـراد جامعه ی خود 
قـرار دهنـد و همچنین فرهنـگ صحیـح اسـتفاده از بازی های 

دهنـد. رواج  جوامع شـان  در  را  ویدئویـی 
بازی هـای  سـنی  رده بنـدی  نظـام  نیـز  مـا  کشـور  در 

رایانـه ای)ESRA( از سـال 1۳88 در بنیـاد ملـی بازی هـای 
رایانـه ای، زیـر نظـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی کار خود 

را آغـاز کـرد. 
وظیفـه ایـن نظـام در گام اول نظـارت بـر محتـوای بازی هـای 
PC و کنسـولی و رده بنـدی سـنی آن هـا بر اسـاس محتواهای 
آسیب رسـان بـود. در گام دوم و بـا توجـه بـه فراگیـر شـدن 
بازی هـای موبایلـی، رده بنـدی این گونـه بازی ها نیز در دسـتور 
کار ایـن نظـام قـرار گرفت. پـس از اینکه ESRA  تعـداد قابل 
توجهـی از بازی هـا را بررسـی و رده بندی سـنی کـرد، زمان آن 
فرا رسـید تا فرهنگ سـازی در زمینه اسـتفاده صحیح از بازی ها 
نیـز در جامعـه فراگیـر شـود. نگرانی و عـدم آگاهی و شـناخت 

خانواده هـا از محتـوای بازی هـا و تأثیـرات سـوء جسـمانی و 
روانـی بازی ها بر اثر اسـتفاده نادرسـت، نظـام ESRA را بر آن 
داشـت تا تمامـی اطالعاتی کـه خانواده ها برای انتخاب درسـت 
بازی هـا نیـاز دارنـد را بـرای آن هـا جمـع آوری کنـد و در اختیار 
آن هـا قـرار دهـد. از این رو نظـام طرح ریـزی وب سـایت جدید 
ESRA آغاز شـد تـا خانواده هـا و کاربران بازی هـای ویدئویی 
بـا مراجعه بـه آن بتواننـد هم بازی های مناسـب گروه سـنی مد 
نظر خـود را پیدا کنند و هـم اطالعات خـود را در زمینه این گونه 

بازی هـا افزایـش دهند. 
از  کـه  می شـود  مختلفـی  قسـمت های  شـامل  سـایت  ایـن 
جملـه آن هـا می تـوان بـه توصیه بـه والدیـن، معرفـی بازی ها، 
جسـتجوی بـازی براسـاس رده بنـدی، معرفـی پیکتوگرام هـا، 
 ESRA مشـاوره ی آنالین و غیره اشاره کرد. وب سـایت جدید
هم اکنـون در مرحله ی آزمایشـی خود قـرار داشـته و در آینده ی 
نزدیک تحت آدرس www.esra.org.ir در دسـترس عموم 

قـرار خواهـد گرفت.

با هدف آگاهی بخشی درباره محتوای بازی ها؛

وب سایت جدید نظام رده بندی سنی ESRA در راه است

http://mehrnews.com
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ــای رایانه ای بازیه

نقطــه چشــمک زن در میانــه صفحــه را پیــدا می کردیــم و چپ 
ــه  ــه هرچ ــی ک ــار کوتاه ــه م ــم ب ــان می دادی ــت فرم و راس
ــوارتر  ــان دش ــید و کارم ــد می کش ــم، ق ــوردش می دادی ــه خ ب
ــار  ــا در حص ــرد ت ــدا می ک ــه پی ــدر ادام ــازی آنق ــد. ب می ش
خــود اســیر می شــدیم و ســرمان بــه ســنگ می خــورد و بعــد 

تمــام! 
ــای  ــن روزه ــران ای ــیاری از کارب ــترک بس ــه مش ــن تجرب ای
ــای  ــتین بازی ه ــه نخس ــمند از تجرب ــراه هوش ــای هم تلفن ه

ــود.  ــی ب موبایل
ــرکت  ــان »Snake« را ش ــا هم ــاری« ی ــاده »م ــازی س ب
ــن  ــی های تلف ــی گوش ــر روی برخ ــال 199۷ ب ــا در س نوکی
تولیــدی خــود تعبیــه کرد تــا ســنگ بنــای عمارتــی را بگــذارد 
ــحورکننده در  ــه مس ــی بلندمرتب ــه کاخ ــل ب ــروز تبدی ــه ام ک
ــاال  ــی ح ــای موبایل ــت؛ بازی ه ــده اس ــرگرمی ها ش ــان س جه
چند سالی می شــود که حتی از رقیب قدر خود یعنی کنسول های 
بازی هــای دیجیتــال پیشــی گرفته انــد و هــم از نظــر 
فراگیــری اســتفاده و هــم از منظــر گــردش مالــی تبدیــل بــه 
ــروز  ــان ام ــی صنعــت فرهنــگ در جه ــان اصل یکــی از مدعی

ــده اند. ش
 حــاال دیگر جهان ایــن بازی ها چنان رنگارنگ شــده که نه فقط 
از نظر ســبک و قالب که حتی در داستان و محتوا هم بازی سازان 
را بــه رقابــت واداشــته و مخاطبــان از هــر گــروه ســنی و بــا هر 
ســلیقه ای، بــا منویــی متنــوع بــرای ســرگرمی مواجه هســتند. 
در ایــن شــرایط بــازار داخلــی بازی هــای موبایلــی هــم فاصلــه 
چندانــی بــا شــرایط حاکــم بــر بــازار جهانــی نــدارد و گیمرهای 
ــن  ــده در ای ــه ش ــای ارائ ــتقبال از بازی ه ــا اس ــم ب ــی ه ایران
ــرار  ــازان ق ــش روی بازی س ــازه ای را پی ــای ت ــورم فضاه پلتف

ــد.  داده ان
ــی  ــال ۲01۶، رقم ــی در س ــای موبایل ــی بازی ه ــد جهان درآم
معــادل ۳۶.9 میلیــارد دالر برآورد شــده کــه در واقع معــادل ۳۷ 
درصــد کل درآمد جهانــی بازی های دیجیتال اســت. همزمان با 
تعطیالت نــوروز 9۶ بود که مرکز تحقیقــات بازی های دیجیتال 
)دایرک( گزارش ویژه ای را با رویکرد بررسی وضعیت بازی های 
رایانــه ای در ایــران منتشــر کــرد کــه داده هــا مهم ایــن گزارش 

در ســایه تعطیلــی فضــای رســانه ای کشــور تــا حــدود زیــادی 
نادیــده مانــد.

ایــن گــزارش کــه بــه نوعــی می تــوان آن را نخســتین 
ــاره وضعیــت بازی هــای موبایلــی  گــزارش آمــاری جامــع درب
ــه  ــن از آنچ ــری روش ــد تصوی ــرد می توان ــداد ک ــران قلم در ای
امــروز به عنــوان بخــش مهمــی از صنعــت ســرگرمی در ایــران 
نیازمنــد مدیریــت اســت، را پیــش روی مــا قــرار دهــد. امــا اهم 
داده هــای ایــن گــزارش جامــع چیســت و واقعــا نســبت مــا بــا 
ــه  ــا الن ــیاری از م ــای بس ــه در جیب ه ــی ک ــای موبایل بازی ه

کرده اند چیست؟

سهم بازی های موبایلی از بازار جهانی گیم
ــام  ــار و ارق ــه آم ــش از ارائ ــرک و پی ــزارش دای ــه گ در مقدم
ــد  ــران، چن ــی در ای ــای موبایل ــت بازی ه ــه وضعی ــوط ب مرب
آمــار جهانــی بــه نقــل از مراکــز معتبــر درج شــده کــه در نــوع 
خــود قابــل توجــه اســت. در ایــن بخــش تصریح شــده اســت: 
»پلتفــرم موبایــل در ســال های اخیــر کاربــران بســیاری را بــه 
عرصــه بازی هــای دیجیتــال افــزوده و درآمــد ایــن صنعــت را 

ــت.  ــن کرده اس ــه ای نوی وارد مرحل
براســاس گــزارش آمــاری شــرکت Superdata کــه اخیــرا 
منتشــر شــده، درآمــد ســال ۲01۶ بازی هــای موبایلــی 
ــرآورد شــده کــه  ــارد دالر ب ــا، رقمــی معــادل ۴0.۶ میلی در دنی
ــا درآمــد تخمینــی ۲۴.8  بیشــترین ســهم را نیــز قــاره آســیا ب
ــداد  ــزارش، تع ــن گ ــق همی ــار دارد. مطاب ــارد دالر در اختی میلی
تقریبی بازیکنان موبایلی در دنیــا معادل ۲ میلیارد و 800 میلیون 
ــدود ۳0  ــن ح ــور میانگی ــه بط ــت ک ــال ۲01۶ اس ــر در س نف

ــد.«  ــی کنن ــازی م ــه در روز ب دقیق
ــاره  ــم اش ــری ه ــع دیگ ــزارش مرج ــه گ ــه ب ــن مقدم در همی
 )Newzoo( شــده و بــه نقل از ســایت شــرکت معتبــر نیــوزو
ــادل  ــی ایــن بازی هــا در ســال ۲01۶، رقمــی مع درآمــد جهان
۳۶.9 میلیارد دالر برآورد شــده که در واقــع معادل ۳۷ درصد کل 
درآمد جهانی بازی های دیجیتال اســت و سهم قاره آسیا را نیز از 

ایــن درآمد، ۲1 میلیارد دالر تخمین زده شده اســت. 
براســاس ایــن گزارش هــا، چیــن، امریــکای شــمالی و ژاپــن به 

ــازی هــای موبایلــی در ســال  ترتیــب بیشــترین درآمــد را از ب
ــت  ــزارش وضعی ــن گ ــاس ای ــد.« براس ــب کرده ان ۲01۶ کس
ــابهی  ــرایط مش ــم ش ــران ه ــی در ای ــای موبایل ــازار بازی ه ب
ــا ۲0 میلیــون و 500 هــزار نفــر  ــازار جهانــی دارد؛ »تقریب ــا ب ب
ــه  ــته ک ــود داش ــور وج ــال 9۴ در کش ــی در س ــن موبایل بازیک

ــد.  ــازی کرده ان ــه ب ــه ۷۴ دقیق ــن روزان ــور میانگی بط
ــران در ســال 9۴،  ــی در ای ــد بازی هــای موبایل همچنیــن درآم
ــرآورد  ــان ب ــون توم ــارد و 900 میلی ــادل 1۳9 میلی ــی مع رقم
ــاری  ــش آم ــج پوی ــرک نتای ــز دای ــد مرک ــود.« هرچن می ش
خــود در ســال 9۴ را در نــوروز 9۶ منتشــر کــرد امــا بــه اســتناد 
ــوان برداشــتی نســبی از شــرایط امــروز  همیــن گــزارش می ت

ــه دســت آورد.  ــران هــم ب ــازار در ای ایــن ب
ــون و پانصــد  ــزارش، بیســت میلی ــن گ براســاس داده هــای ای
ــازی  ــی ب ــای موبایل ــی، بازی ه ــان ایران ــر از بازیکن ــزار نف ه
می کننــد کــه از ایــن میــان تنهــا ۳0 درصــد بــازی می خرنــد.

چقدر برای بازی های موبایلی هزینه کرده ایم؟
بــا ایــن وجــود امــا جالــب اســت بدانیــد بازیکنــان ایرانــی تنهــا 
ــان  ــون توم ــارد و 900 میلی در ســال 9۴ در مجمــوع 1۳9 میلی
ــارغ  ــدد ف ــن ع ــد. ای ــی کرده ان ــای موبایل ــرف بازی ه را ص
از هزینه هــای ســخت افزار بــوده و صرفــا پرداخــت بــرای 

بازی هــا را دربرمی گیــرد.
ــان  ــط، بازیکن ــور متوس ــه به ط ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ای
موبایلــی خریــدار در ایــران، ۲۳ هــزار تومــان بــرای بازی هــای 
موبایلــی )بــدون احتســاب ســخت افــزار( در ســال 9۴ هزینــه 

کرده انــد. 11۶
 میلیــارد و ۷00 میلیــون تومــان از ایــن رقــم هزینــه ای 
ــده،  ــالم ش ــی« اع ــان ایران ــرای »بازیکن ــزارش ب ــه در گ ک
مختص به گروهی اســت که در گزارش با عنــوان »بازی بازان« 
توصیــف شــده و در واقــع 95 در جمعیــت گــروه اول را تشــکیل 
می دهنــد. ایــن یــا صرفــاً اهــل بــازی موبایلــی هســتند و یــا 
ــه  ــال،   عالق ــازی  دیجیت ــای ب ــایر پلتفورم ه ــا س ــاس ب در قی

بیشــتری به این دســت بازی ها دارند. 
نکتــه جالــب اینکــه برخــالف ســهم ۳0 درصــدی بازیکنانــی 

گزارش تحلیلی مهر؛

بازی های النه کرده در جیب ما
محمد   صابری
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ــای رایانه ای بازیه

کــه اقــدام بــه »خریــد« بازی هــا می کننــد،   در جامعــه آمــاری 
»بازی بــازان« این ســهم به ۲9 درصــد کاهش پیدا کــرده و این 
ــازان،  ــازی ب ــن واقعیــت باشــد کــه ب ــای ای ــه معن ــد ب می توان
کــه درگیــری بیشــتری بــا پلتفــرم موبایــل دارنــد، بیشــتر برای 

ــد.  ــالش می کنن ــا ت ــه بازی ه ــگان ب ــی رای دسترس

روحیات بازی بازان موبایلی
بخــش دیگــری از گــزارش مرکــز دایــرک بــه تحلیــل 
رفتارشناســی بازی بــازان موبایلــی اختصــاص دارد. بنابــر 
ــان  ــز،   از می ــن مرک ــه در ای ــورت گرفت ــاری ص ــش آم پیمای
ــردن  ــازی ک ــرای ب ــه ب ــی ک ــی بازی های ــای موبایل بازی ه
ــوع  ــن ن ــد رایج تری ــت ندارن ــه اینترن ــال ب ــه اتص ــی ب احتیاج

بازی هــا در میــان بــازی بــازان هســتند.
 ایــن آمــار در حالــی اســت کــه تنهــا ۷1 درصــد از بازی بــازان، 
بــه اینترنــت دسترســی دارنــد. ینترنــت ســیم کارت و پــس از 
ــه  ــی ب ــای دسترس ــن روش ه ــت ADSL، رایج تری آن اینترن
ــن  ــن اصلی تری ــازان هســتند. همچنی ــت توســط بازی ب اینترن
ــزل  ــس از من ــی، پ ــازان موبایل ــازی ب ــردن ب ــازی ک ــکان ب م
شــخصی، منــزل دوســتان و اقــوام اســت و پــس از بــه تنهایــی 

بــازی کــردن، بــازی بــازان موبایلــی، بــازی کــردن با خانــواده، 
ــح  ــی ترجی ــته جمع ــردن دس ــازی ک ــواع ب ــر ان ــه دیگ را ب

می دهنــد. 
فرآینــد عرضــه بازی هــای رایانــه ای بــه طــور عــام و 
بازی هــای موبایلــی بــه طــور خــاص اساســا فرآینــدی 
نظارت پذیــر نیســت و تعریــف و تبییــن نظامــی بــرای نظــارت 
و هدایــت بــازار عرضــه ایــن بازی هــا امــری در دســترس بــه 
ــر روز  ــد ه ــاری 5۶ درص ــه آم ــن جامع ــد. از ای ــر نمی رس نظ
ــازی می کننــد.  ــه طــور متوســط، هــر 10 روز، ۲1 نوبــت ب و ب
بــه تعبیــری می تــوان گفــت بــه طــور متوســط، بــازی بــازان 
موبایلــی، در ســال 9۴، 5.۶ عنــوان بــازی، بــازی کرده انــد. این 
مقــدار بــه تفکیــک گروه هــای ســنی و جنســیتی مختلــف نیــز 

تقریبــا بــه همیــن میــزان اســت. 

رده بندی به امید رعایت
ــاری  ــزارش آم ــی از گ ــده در بخش ــزاره درج ش ــن گ ــه ای ب
دایــرک توجــه کنیــد: »رایج تریــن روش دسترســی بــه 
بازی هــای موبایلــی بــرای بــازی بــازان، گرفتــن فایــل بــازی 

از اطرفیــان اســت.« 

ــن  ــه ای ــان ب ــرای اذع ــال ب ــاهد مث ــن ش ــزاره بهتری ــن گ ای
ــه  ــه ای ب ــد عرضــه بازی هــای رایان واقعیــت اســت کــه فرآین
ــا  ــاص اساس ــور خ ــه ط ــی ب ــای موبایل ــام و بازی ه ــور ع ط
ــی  ــن نظام ــف و تبیی ــت و تعری ــر نیس ــدی نظارت پذی فرآین
ــری  ــا ام ــن بازی ه ــازار عرضــه ای ــت ب ــرای نظــارت و هدای ب

ــد.  ــر نمی رس ــه نظ ــترس ب در دس
ــا ایــن همــه امــا نظــام رده بنــدی اســرا کــه ســال ها اســت  ب
ــی  ــه ای تعریــف و اجرای ــی بازی هــای رایان ــاد مل از ســوی بنی
ــال در  ــای دیجیت ــدی بازی ه ــی رده بن ــی اصل ــا متول ــده ت ش
ــران باشــد، بازی هــای موبایلــی را هــم تحــت نظــارت دارد  ای
و اکثــر بازی هــای عرضــه شــده در کانال هــای رســمی و 

مجــاز، نشــان اســرا بــر خــود دارنــد. 
در ســال 9۴ هــم بازی هــای موبایلــی بســیاری تحــت نظــارت 
ــازار عرضــه شــده کــه توجــه بــه  نظــام رده بنــدی اســرا بــه ب
ترکیــب آمــاری رده هــای مختلــف ایــن فرآینــد رســمی، حاوی 
نــکات جالــب توجهــی اســت. همانطــور کــه از آمــار درج شــده 
در گــزارش دایــرک مشــهود اســت، هرچنــد بازی هــای بــاالی 
18 ســال ســهمی ناچیز و قابل چشم پوشــی در میــان بازی های 
ــا  ــران داشــته اند ام ــازار ای موبایلــی رســمی عرضــه شــده در ب
ــود«  ــه نمی ش ــه »توصی ــی ک ــدی بازی های ــهم 1۳ درص س
ــزوم دقــت در اســتفاده از بازی هــای عرضــه  ــده ل نشــان دهن

شــده در ایــن بازار اســت. 
بیشـترین سـهم در ایـن رده بنـدی ماننـد بازی هـای دیجیتـال 
عرضـه شـده بـرای کنسـول های بـازی و پلتفورم هـای دیگـر، 
از آن بازی هـای مناسـب برای باالی ۳ سـال اسـت و این یعنی 
حجم قابـل توجهی از بازی هـای موبایلی را کمـاکان بازی های 
سـاده و صرفـا سـرگرم کننده کـه قابلیـت جـذب گروه هـای 

مختلـف سـنی را دارنـد، تشـکیل می دهند. 
فــارغ از داده هــای آمــاری بســیار جالــب دیگــری کــه می توانید 
مشــروح آن را در متــن کامــل گــزارش دایــرک مطالعــه کنیــد، 
ــام،  ــداد و ارق ــن اع ــس از ای ــه در پ ــت نهفت ــن واقعی اصلی تری
اشــراف بــر ســایه فراگیــر بازی هــای موبایلــی در بــازار صنایــع 

فرهنگــی ایــران و جهان اســت. 
ســایه ای کــه فعــال همــه بــه آن مشــغولیم و شــاید اگــر به فکر 
بهره بــرداری و مدیریــت آن نباشــیم روزی گام بــه گام طویل تــر 
شــود و ســرانجام همچــون »ماری« مــا را در حلقه مســیری که 
خــود پیموده ایــم اســیر کنــد. آن روز پیــدا کــردن راه فــرار بــه 

ــت! ــروز نیس ــانی ام آس
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ـــازی ـــباب ب اس

یــک تولیدکننــده نوشــت افزار رقابــت میــان طرح هــای 
داخلــی و خارجــی را نابرابــر دانســت و گفــت: هنــوز هــم کاله 
ــده ای  ــناخته ش ــخصیت ش ــروز، ش ــه ام ــرای بچ ــزی ب قرم
نیســت امــا همــه بــاب اســفنجی را می شناســند. علــی 
حدیــدی مدیــر شــرکت تولیــد نوشــت افزار »آزاده« در گفتگــو 
بــا خبرنــگار مهــر، نوشــت افــزار را یکــی از مهم تریــن عناصــر 
فرهنگ ســاز دانســت و افزود:مــا بایــد فرهنگســازی را از 
کودکــی آغــاز کنیــم؛ از ایــن رو اســباب بــازی و لوازم التحریــر، 
از مهم تریــن عوامــل فرهنگ ســاز هســتند. بــه همیــن خاطــر 
متولیــان فرهنگــی بایــد از تولیدکننــدگان کاالهــای فرهنگــی 
حمایــت کننــد و امکانــات الزم را بــرای تولیــد، معرفــی و تبلیغ 

ــد. ــرار دهن در اختیارشــان ق
مدیــر شــرکت »آزاده« بــه ضــرورت فرهنگ ســازی در زمینــه 
اســتفاده از نوشــت افزار ایرانــی اشــاره و بیــان کــرد: اگــر 
بچه هــا ســراغ دفترهــا و مدادهــا و کوله هایــی می رونــد 
ــر ان  ــاوس ب ــفنجی و میکی م ــاب اس ــی و ب ــس بارب ــه عک ک
ــن شــخصیت ها  ــه ای ــن اســت ک ــه خاطــر ای ــر شــده ب تصوی
ــش از 50  ــد. بی ــرار کرده ان ــاط برق ــا ان ارتب ــند و ب را می شناس
ــا  ــد؛ ت ــت دیســنی می کن ــت شــرکتی چــون وال ســال از فعالی
امــروز شــمار باالیــی کارتــون و فیلــم و داســتان و محصــوالت 
ــا  ــق شــده ام ــر اســاس شــخصیت های دیســنی خل ــی ب جانب
ــی  ــی و غیرکارتون ــا اســطوره ها و شــخصیت های کارتون ــا ب م
خــود چــه کرده ایــم؟ بچه هــای مــا تــا چــه انــدازه بــا 
ــی-  ــای ایران ــش افزاره ــر نق ــه ب ــی ک ــا و تصویرهای طرح ه

ــتند؟ ــنا هس ــدد آش ــش می بن ــالمی نق اس
حدیــدی رقابــت میــان کاله قرمــزی و مردعنکبوتــی را نابرابــر 

دانســت و گفــت: برخــی تویدکننــدگان 
ــه »کاله  ــد ک ــه دارن ــزار گالی ــت اف نوش
قرمــزی«، »ســنجد« و »عروســک های 
شــناخته  شــخصیت های  شکرســتان« 
شــده ای هســتند که انحصــار تولیدشــان در 
اختیــار شــرکت آزاده اســت در صورتــی کــه 
مــن آبــرو و اعتبــار و ســرمایه خــود را وقــف 
ــرده ام.  ــی ک ــای ایران ــد نوشــت افزاره تولی
ــزی  ــوز هــم کاله قرم از ســوی دیگــر، هن

بــرای بچه هــای امــروز، شــخصیت چنــدان جــذاب و شــناخته 
شــده ای نیســت. بیشــتر متولــدان دهــه ۶0 و حتــی اوایــل دهه 
ــودکان،  ــه ک ــا هم ــد ام ــره دارن ــخصیت خاط ــن ش ــا ای ۷0 ب

ــی شناســند. ــاب اســفنجی را م ــی و ب مردعنکبوت
بــه  اســالمی  ایرانــی-  نوشــت افزار  تولیدکننــده  ایــن 
ضــرورت وجــود یــک پیوســت فرهنگــی اشــاره و بیــان کــرد:  
کشــورهای پیشــرفته مدت هاســت بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
کــه اگــر پویانمایــی بــر اســاس شــخصیت »بــاب اســفنجی« 
دیگــر  و  نوشــت افزار  و  لبــاس  بایــد  می شــود  ســاخته 
محصــوالت مرتبــط بــا آن نیــز وجود داشــته باشــد چراکــه این 
پیوســت فرهنگــی بــه معرفــی بیشــتر و بهتــر یــک شــخصیت 
ــیده ایم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــازه ب ــا ت ــا م ــد ام ــک می کن کم
ــد شــود  ــد مجموعــه ای از محصــوالت فرهنگــی تولی کــه بای
ــا شــخصیتی چــون کاله قرمــزی معرفــی شــده و در ذهــن  ت

ــد. ــی بمان مخاطــب باق
حدیــدی در ادامــه بــه نقــش صداوســیما و آمــوزش و 
پــرورش در زمینــه فرهنگســازی اشــاره و بیــان کــرد: برعهــده 

ــت  ــط اس ــای مرتب ــرورش و نهاده ــوزش و پ ــیما و آم صداوس
کــه فرهنگســازی کننــد. مــن، یــک حلقــه از زنجیــرم و تــوان 
الزم بــرای ایــن کار را نــدارم. امــا مــا بــه وجــود افــرادی نیــاز 
داریــم تــا شــخصیت ها و فرهنــگ مــا را در قالبــی جــذاب بــه 
ــر  ــوازم تحری ــر از ل ــز بهت ــا چــه چی ــد و ب بچه هــا معرفــی کنن
ــدا  ــزار از ابت ــت اف ــه نوش ــرد چراک ــازی ک ــوان فرهنگس می ت
تــا انتهــای تحصیــل بــا کــودکان، نوجوانــان و حتــی جوانــان 
اســت. مدیــر شــرکت آزاده، نبــود کپــی رایــت را یکــی دیگــر 
ــده،  ــوان تولیدکنن ــه عن ــن ب ــزود: م از مشــکالت دانســت و اف
مبلــغ هنگفتــی پرداخــت و کپی رایــت انتشــار شــخصیت هایی 
ــاب خــان و  شکرســتان را دریافــت  چــون کاله قرمــزی و جن
ــق  ــد ح ــا می توانن ــد تولیدکننده ه ــد درص ــا چن ــم. ام می کن
ــد  ــن شــخصیت شــناخته شــده را بپردازن ــوی ای ــت معن مالکی
ــخصیت ها را  ــاس آن ش ــت افزار براس ــد نوش ــار تولی و انحص
در اختیــار بگیرنــد؟ از ســوی دیگــر چــون قانــون کپــی رایــت 
ــان  ــر هم ــد و از تصوی ــی آین ــری م ــراد دیگ ــدارد، اف ــود ن وج
ــارش،  ــرای انتش ــن ب ــه م ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــخصیتی اس ش

ــه ام.  ــی را پرداخت ــه گزاف هزین

گفتگو با یک تولیدکننده درباره غفلت از نقش فرهنگی نوشت افزار

بچه هایی که باکاله قرمزی غریبه اند

رییــس دبیرخانــه  شــورای نظــارت بــر ســاخت، طراحــی، واردات و توزیــع اســباب بازی از صــدور 
گواهینامــه  ثبــت بــرای ۲۷۶ اســباب بازی در ســال 1۳95 از ســوی ایــن دبیرخانــه خبــر داد. 

ــه  ــده پذیرفت ــان ۳۴۲ پرون ــا از می ــن گواهینامه ه ــه ای ــر ک ــن خب ــا اعــالم ای ــه ب محســن حمول
ــن  ــباب بازی از ای ــای اس ــدی گروه ه ــه طبقه بن ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــده اس ــت ش ــده، ثب ش
ــی ۳۴ اســباب بازی و در گــروه آموزشــی و  ــده ثبــت شــده، در گــروه حرکتــی مهارت تعــداد پرون

ــت.  ــیده اس ــت رس ــه ثب ــده ب ــی 59 پرون کمک آموزش
ــری  ــه، در بخــش فرهنگــی و هن ــزود: در گــروه بازی هــای فکــری 100 نمون ــن اف وی هم چنی
۷0 اســباب بازی و در حــوزه ی الکترونیکــی و بازی هــای رایانــه ای 1۳ نمونــه ثبــت شــده اســت 

ــه ثبــت نرســیده اســت.  امــا در گــروه اســباب بازی های کمــک درمانــی مــوردی ب
ــه  ــن دبیرخان ــیده در ای ــت رس ــه ثب ــباب بازی های ب ــار اس ــه آم ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــه ادام حمول
ــروه  ــش ۴ درصــدی در گ ــی و افزای ــی مهارت ــروه حرکت ــت در گ ــد ۷0 درصــدی ثب ــاهد رش ش
ــد  ــد رش ــوع 5 درص ــم و در مجم ــه 9۴ بودی ــبت ب ــال 95 نس ــری در س ــباب بازی های فک اس

داشــته ایم. 
وی در ادامــه یــادآور شــد: دبیرخانــه شــورای نظــارت بــر اســباب بازی از نیمــه دوم ســال 1۳81 
تــا پایــان ســال 1۳95 در مجمــوع تعــداد ۲۶۶5 پرونــده ثبتــی اســباب بازی را تاییــد و گواهینامــه 

صــادر کــرده اســت. 
رییــس دبیرخانــه شــورای نظــارت ســاخت، طراحــی، واردات و توزیــع بــر تولیــد اســباب بازی در 
ادامــه خاطرنشــان کــرد: ۷8 پرونــده از ایــن میــان در ســال 95 مجــوز تولیــد اســباب بازی از ایــن 
دبیرخانــه دریافــت کــرده اســت کــه از ایــن تعــداد در گــروه فکــری و حرکتــی ۴9 اســباب بازی، 
در بخــش مهارتــی 1۷، در گــروه آموزشــی 9 و در گــروه فرهنگی هنــری ۳ اســباب بــازی قــرار 
دارد. حمولــه همچنیــن اظهــار داشــت: در مجمــوع در بخــش صــدور مجــوز تولیــد اســباب بازی 
ــرای ۴۷8  ــال 95 ب ــان س ــا پای ــت ت ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــال 1۳91 فعالی ــه از س ــز ک نی
پرونــده از ســوی دبیرخانــه شــورای نظــارت بــر اســباب بازی مجــوز تولیــد صــادر شــده اســت. 
ــر ســاخت،  ــه شــورای نظــارت ب وی اضافــه کــرد شناســنامه طرح هــای ثبــت شــده در دبیرخان
ــی  ــامانه پیامک ــه س ــه ب ــماره گواهینام ــال ش ــا ارس ــباب بازی ب ــع اس ــی، واردات و توزی طراح

ــل دریافــت اســت.  ۳000۷۴010 قاب
ــه  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــوی ش ــباب بازی از س ــر اس ــارت ب ــورای نظ ــت ش ریاس
ــی  ــان ســپرده شــده اســت و نمایندگان ــودکان و نوجوان ــرورش فکــری ک ــون پ ــل کان مدیرعام
از وزارتخانه هــا و ســازمان ها و نهادهــای اقتصــادی، فرهنگــی و هنــری در آن عضویــت دارنــد.

رییس دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی:

۲۷۶ مجوز اسباب بازی در سال 95 صادر شد
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ـــازی ـــباب ب اس

مدیــر نشــر زعفــران گفــت: امــروز بــا وجــود 
ــا  ــوان تنه ــه ای نمی ت ــای رایان ــواع بازی ه ان
ــه  ــق کتاب هــای کاغــذی بچه هــا را ب از طری

ــرد.  ــد ک ــدن عالقه من خوان
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــان در گفتگ ــین نیلفروش نوش
مهــر بــا اشــاره بــه ســاخت عروســک چوبــی 
و پولیشــی فلیکــس و اســتقبال از آن در ســی 
ــا  ــت: م ــران گف ــاب ته ــگاه کت ــن نمایش امی
ــت  ــم. پیوس ــی معتقدی ــت فرهنگ ــه پیوس ب
فرهنگــی بــه ایــن معنــی اســت کــه در همــه 
جــای دنیــا وقتــی داســتانی نوشــته و فیلمــی 
ســاخته می شــود و بــا تعــداد زیــادی از 
مخاطبــان ارتبــاط برقــرار می کنــد، براســاس 
شــخصیت اصلــی آن داســتان یــا فیلــم، 
پویانمایــی و عروســک و لوازم التحریــر و 
لبــاس و دیگــر محصــوالت فرهنگــی تولیــد 

و عرضــه می شــود.
ــی و  ــک چوب ــاخت عروس ــه س ــن رو ب  از ای
پولیشــی فلیکــس و همچنیــن فیــل و خــرس 
ــخصیت های  ــه ش ــخصیت از مجموع )دو ش
ــا  ــه ب ــم ک ــات«( پرداختی ــا حیوان ــنایی ب »آش

ــد.  ــه رو ش ــان رو ب ــتقبال مخاطب اس
پیوســت  وجــود  زعفــران،  نشــر  مدیــر 
و  بیشــتر  معرفــی  الزمــه  را  فرهنگــی 
بهتــر یــک شــخصیت دانســت و افــزود: 
اگــر امــروز بچه هــا بــا شــخصیت هایی 
ــاوس،  ــی م ــن، میک ــت م ــی، ب ــون بارب چ
مــرد عنکبوتــی و بــاب اســنفنجی آشــنا 
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــتند ب هس

مختلــف  قالب هــای  در  را  شــخصیت ها 
ــر  ــواع دیگ ــی و ان ــم و پویانمای ــتان و فیل داس
ــا  ــا ب ــا م ــد ام ــی دیده ان ــوالت فرهنگ محص
شــخصیت های محبــوب داســتانی خــود، 

نکرده ایــم.  چنیــن 
نیلفروشــان در پاســخ بــه ایــن کــه امــا 
ــت  ــی نیس ــخصیت ایران ــک ش ــس ی فلیک
ــاس او  ــر اس ــت ب ــرار اس ــران ق ــر زعف و نش
عروســک و لــوازم التحریــر و جاســوئیچی 
بســازد، بیــان کــرد: مجموعــه فلیکــس 
نوشــته آنــت لنگــن، نویســنده آلمانــی اســت 
کــه بــه همــت محبوبــه نجف خانــی ترجمــه 
ــد و در  ــر ش ــران منتش ــر زعف ــوی نش و از س
ــرار گرفــت. فلیکــس یــک  ــار بچه هــا ق اختی
خرگــوش اســت کــه بــه نقــاط مختلــف دنیــا 

ســفر می کنــد و بــرای دختــری بــه نــام 
ــت  ــش اس ــت و صاحب ــه دوس ــوفی« ک »س

نامــه می نویســد.
گســترده  اســتقبال  بــا  مجموعــه  ایــن 
بچه هــای ایرانــی رو بــه رو شــد و  مــا را 
ــر ترجمــه و انتشــار  بــر آن داشــت تــا عالوه ب
ــد  ــه تولی ــتان های فلیکــس، ب ــه داس مجموع
محصــوالت فرهنگــی دیگــر هــم فکــر کنیم 
و ایــن تولیــد را بــه »نیلــی« و مجموعــه 
بــه  برســانیم.  هــم  نیلــی«  »نامه هــای 
گفتــه ناشــر برگزیــده ســی امیــن نمایشــگاه 
کتــاب تهــران در بخــش کــودک و نوجــوان، 
ــی  ــی را مهــدی رجب مجموعــه نامه هــای نیل
می نویســد و قــرار اســت از ســوی ایــن نشــر 
ــام  ــی« ن ــرد. »نیل ــرار گی ــار بچه هــا ق در اختی

یــک گربــه ایرانــی اســت بــه نقــاط مختلــف 
کشــور ســفر می کنــد و از بناهــای تاریخــی و 

ــد.  ــردم می گوی ــوم م ــا و آداب و رس غذاه
نیلفروشــان ســاخت عروســک را روشــی برای 
ــاب  ــه کت ــا ب ــه ه ــردن بچ ــد ک ــه من عالق
ــواع  ــود ان ــا وج ــروز ب ــزود: ام ــت و اف دانس
بازی هــای رایانــه ای و صنایــع فرهنگــی 
طریــق  از  تنهــا  نمی تــوان  مختلــف 
ــدن  ــه خوان ــا را ب ــذی بچه ه ــای کاغ کتاب ه
عالقه منــد کــرد و عــادت داد بــه همیــن 
ــزوده ای  ــک، ارزش اف ــاخت عروس ــر س خاط

اســت کــه بــه کتــاب می دهیــم.
عروســک های  روی  مــا  مثــال  بــرای 
پولیشــی و چوبــی فلیکــس قیمــت نگذاشــته 
بودیــم و انهــا را بــه تنهایــی نمــی فروختیــم. 
هــر کــدام از مخاطبــان کــه مجموعــه 
فلیکــس یا اشــنایی بــا حیوانــات را خریــداری 
ــا  ــل ی ــه فی ــک ب ــک عروس ــرد ی ــی ک م
خــرس یــا عروســک فلیکــس را بــه او هدیــه 
ــا  ــن کار را ب ــم همی ــی خواهی ــم. م می دادی
ــم.  ــرار کنی ــی« تک ــای نیل ــه »نامه ه مجموع
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــال فرهنگ ــن فع ای
ــران، مشــغول  ــه در ای ــروه ک ــد گ ــا چن ــه ب ک
ســاخت عروســک هســتند صحبــت کــرده و 
بــه نتیجــه نرســیده گفــت: مــا مــی خواهیــم 
عروســک نیلــی کــه یــک گربــه ایرانی اســت 
ــا  ــی باشــد ام ــا بافتن پولیشــی، پارچــه ای و ی
تاکنــون هیــچ کــدام از افــراد یــا گــروه هــای 
ــرده و  ــت ک ــا صحب ــا آنه ــا ب ــه م ــی ک ایران
ــد  ــم نتوانســته ان ــده ای ــان را دی ــه کارش نمون
ــن روال  ــر ای ــد و اگ ــب کنن ــا را جل ــر م نظ
ــواه  ــت دلخ ــه کیفی ــا ب ــد و م ــدا کن ــه پی ادام
خــود نرســیم، ناچــار ســاخت عروســک هــا را 

ــم. ــفارش بدهی ــن س ــه چی ب

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

ساخت عروسک، ارزش افزوده کتاب است

ثبت نام الکترونیکی مجوز فروش اسباب بازی آغاز شد
رییـس دبیرخانـه شـورای نظارت بـر تولیـد، توزیع 
ثبت نـام  طـرح  آغـاز  از  اسـباب بازی  واردات  و 
و  اسـباب بازی  عرضـه  واحدهـای  الکترونیکـی 

سـرگرمی بـرای دریافـت مجـوز خبـر داد. 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــه  محســن حمولــه ب
ــورای  ــای ش ــتر هولوگرام ه ــی بیش ــور معرف منظ
اســباب بازی در ســطح جامعــه  بــر  نظــارت 
بــه ویــژه مراکــز عرضــه ایــن محصــوالت، 
ــروش  ــای ف ــی واحده ــام الکترونیک ــرح ثبت ن ط
توزیــع برچســب های  از طریــق  اســباب بازی 
ــخ  ــنامه ای در تاری ــی بخش ــرام ط ــی هولوگ معرف
صنعــت،  وزارت  ســوی  از   1۳95 مــرداد   18
معــدن و تجــارت در سراســر کشــور اجرایــی شــد. 
حمولــه خاطرنشــان کــرد در ایــن طــرح واحدهــای 
عرضــه ایــن محصــوالت می تواننــد ضمــن 

ــای  ــوی اتحادیه ه ــر از س ــورد نظ ــب های م ــت برچس دریاف
ــه نشــانی  ــه ب مرتبــط، از طریــق وب ســایت اینترنتــی دبیرخان
www.toycouncil.com و ورود بــه بخــش ثبت نــام 
الکترونیکــی، اطالعــات واحــد فروشــگاهی خــود را ثبــت و کد 

ــد.  ــت کنن ــی دریاف 1۷ رقم
ــد  ــب ها دارای ک ــن برچس ــت ای ــار داش ــن اظه وی هم چنی
هفــت رقمــی اســت کــه ثبت نــام براســاس آن صــورت 
عرضــه  کننــده  فروشــگاه های  تمامــی  و  می گیــرد 
ــاز  ــا مج ــور تنه ــل کش ــد داخ ــرگرمی تولی ــباب بازی و س اس

اســباب بازی هایی اند  نمونــه   فــروش  بــه 
ــر  ــارت ب ــورای نظ ــرام ش ــه دارای هولوگ ک

باشــد.  اســباب بازی 
ــه این کــه تاثیــر اســباب بازی  ــا اشــاره ب وی ب
ــمی  ــد جس ــگ و رش ــکل گیری فرهن ــر ش ب
ــی  ــر کس ــان ب ــودکان و نوجوان ــی ک و روان
پوشــیده نیســت، افــزود: شــورای نظــارت بــر 
ــی  ــف حاکمیت ــاس وظای ــر اس ــباب بازی ب اس
خــود بــه منظــور نظــارت بــر ســطح عرضــه و 
فــروش اســباب بازی، از ســال 1۳90 اســتفاده 
ــد  ــباب بازی های تولی ــرای اس ــرام ب از هولوگ

داخــل را الزامــی کــرد. 
رییــس دبیرخانــه شــورای نظــارت بــر تولیــد، 
ــر  ــه داد ب ــباب بازی ادام ــع و واردات اس توزی
ــباب بازی های  ــک از اس ــاس هری ــن اس همی
ــت  ــود اس ــه خ ــوص ب ــرام مخص ــل دارای هولوگ ــد داخ تولی
کــه شناســنامه آن از طریــق ارســال شــماره درج شــده بــر روی 
ــه شــماره ۳000۷۴010  ــه ســامانه پیامکــی ایــن شــورا ب آن ب

ــت اســت. ــل دریاف ــرای همــگان قاب ب
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ـــازی ـــباب ب اس

مدیرعامل کانون پرورش فکری:

موضوع اسباب بازی 
از اولویت های کانون 

پرورش است
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــل کان مدیرعام
ــت را در  ــن صنع ــامان دهی ای ــباب بازی و س ــاله اس ــت: مس گف

ــم.  ــرار می دهی ــون ق ــایل کان ــت مس اولوی
ــاماندهی  ــورای س ــه ش ــن جلس ــان زاده در اولی ــا حاجی علیرض
صنعــت اســباب بازی کــه بــا حضــور کارشناســان ایــن دبیرخانه 
ــارت  ــورای نظ ــزود: ش ــب اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــد ب ــزار ش برگ
بــر اســباب بازی از اقدام هــای راهبــردی نظــام جمهــوری 
اســالمی اســت کــه متولــی آن کانــون پــرورش فکــری 

ــت.  ــان اس ــودکان و نوجوان ک
مدیرعامــل کانــون در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ایجــاد دبیرخانــه 
شــورای نظــارت بــر اســباب بازی در کانــون، تصمیمــی 
حاکمیتــی اســت و از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــه مســاله  ــری ب ــام معظــم رهب ــرد: مق ــوان ک ــان زاده عن حاجی
ــر فرهنــگ کشــور و ســبک زندگــی  ــرآن ب اســباب بازی و تأثی

ــد.  ــد دارن ــان، تأکی ــودکان و نوجوان ک
او همچنیــن گفــت: اســباب بازی هــم می توانــد مخــرب 
ــد و  ــر ده ــا را تغیی ــی بچه ه ــری و اخالق ــیر فک ــد و مس باش
هــم می توانــد فرهنگ ســاز و الگوســاز باشــد و در مجمــوع بــه 
عنــوان کاالیــی فرهنگــی بــرای کــودکان تعییــن کننده اســت. 
مدیرعامــل یــادآور شــد: اســباب بازی می توانــد کــودکان را بــه 
ــی اســالمی  ــا ســبک زندگــی ایران ــی و ی ســبک زندگــی غرب
ســوق بدهــد و در ادامــه گفــت: مقــام معظــم رهبری مســتقیما 
ــه  ــی ک ــه بخش های ــد و ب ــدا کردن ــوع ورود پی ــن موض ــه ای ب
ــت  ــن وضعی ــه ای ــد ک ــر هســتند، دســتور دادن ــن ام ــی ای متول
ــرای  ــی ب ــل، فرصت ــه مدیرعام ــه گفت ــد. ب ــامان دهی کنن را س

کانــون فراهــم شــده کــه بایــد آن را مغتنــم شــمارد.
ــباب بازی  ــر اس ــارت ب ــورای نظ ــمی ش ــئولیت رس ــی مس یک
ــه  ــی ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــوی ش ــه از س ــت ک اس

کانــون واگــذار شــده و دیگــری نــگاه رهبــری معظــم انقــالب 
بــه موضــوع اســباب بازی اســت کــه این هــا فرصتــی را 
ــر وارد عرصــه ســاماندهی  ــون فعاالنه ت ــا کان ــد ت ایجــاد کرده ان

اســباب بازی بشــود. 
ــا اشــاره بــه این کــه  اســباب بازی هیــچ متولــی و  مدیرعامــل ب
مدعــی دیگری در کشــور نــدارد، افــزود: این مســاله، بــار کانون 
ــباب بازی  ــت از اس ــت صحب ــر وق ــد و ه ــنگین تر می کن را س
می شــود، نــگاه افــکار عمومــی و مســئولین کشــور بــه ســوی 
ــن فرصــت اســتفاده  ــد از ای ــا بای ــون متوجــه می شــود و م کان

کنیــم و بیــش از پیــش اهتمــام داشــته باشــیم. 
او تأکیــد کــرد: در کانــون ضمــن انجــام امــور جــاری، 
ــی از آن  ــه یک ــم ک ــرار داده ای ــان ق ــت را در کارم ــد اولوی چن
هــا ســامان دهی صنعــت اســباب بازی اســت، همچنیــن 
اولویت هــای دیگــر فضــای مجــازی، تبلیغــات و اطالع رســانی، 
ــی،  ــی و انقالب ــرد دین ــان، رویک ــا مخاطب ــاط  ب ــعه ارتب توس
ســاماندهی اشــتغال کارکنــان و... اســت. حاجیــان زاده توضیــح 
داد: عــالوه بــر بحــث نظــارت بــر واردات اســباب بازی و صــدور 
ــدات و طراحــی اســباب بازی، صــدور  ــر تولی مجــوز، نظــارت ب
ــد سامان بخشــی  هولوگرام هــا و ســامانه پیامکــی، بحــث جدی
ــم.  ــرار می دهی ــت ق ــون در اولوی صنعــت اســباب بازی را در کان
مدیرعامــل تأکیــد کــرد: از طراحــان و تولیــد کننــدگان داخلــی 
ــر  ــا جشــنواره هایی کــه در دو ســال اخی ــم و ب ــت می کنی حمای

در کانــون برگــزار کردیــم، فرصتــی بــه وجــود آوردیــم تــا تولید 
کننــدگان و طراحــان اســباب بازی کارهایشــان را عرضــه کننــد. 
ــم و  ــا می کنی ــان برپ ــه کارهایش ــرای ارائ ــگاه هایی را ب نمایش
ــون،  ــگاه های کان ــا در فروش ــم ت ــم می آوری ــرایطی را فراه ش

تولیــدات مناســب بــه فــروش برســد. 
ــرح  ــد: در ط ــادآور ش ــود ی ــخنان خ ــه س ــان زاده در ادام حاجی
ــت  ــازی اهمی ــث استانداردس ــباب بازی، بح ــی اس سامان بخش
ویــژه ای دارد و بایــد عناصــر هدایــت، حمایــت، نظــارت، 
فضاســازی و فرهنگ ســازی در کنــار هــم قــرار گیــرد تــا طــرح 

ســامان دهی اســباب بازی جامــع شــود. 
مدیرعامل در پایان سـخنانش از رییس سـابق و فعلـی دبیرخانه 
شـورای نظارت بر اسـباب بازی تشـکر کـرد و گفـت: از ظرفیت 
مرکـز سـرگرمی های سـازنده کانـون کـه تسـلط خوبـی روی 
مسـاله اسـباب بازی دارد نیـز اسـتفاده خواهیـم کـرد تـا بتوانیم 
گام هـای بلندتـری در ایـن زمینـه برداریم. بر اسـاس ایـن خبر، 
محسـن حموله رییـس دبیرخانه شـورای نظارت بر اسـباب بازی 
در بخشـی از ایـن نشسـت، درخواسـت بازنگـری در آیین نامه و 
سـاختار دبیرخانـه بـرای جـذب نیـروی انسـانی را از مدیرعامل 

کانـون عنـوان کرد. 
در پایــان ایــن نشســت کــه روز ۲۶ اردیبهشــت برگــزار شــد، از 
محمدحســین فرجــو رییــس ســابق دبیرخانــه شــورای نظــارت 

بــر اســباب بازی و همــکاران ایــن دبیرخانــه تقدیــر شــد.

اولین سرگرمی کمک آموزشی 
کانون زبان ایران تولید شد

ــا«  ــا و حرف ه ــوان »کارت ه ــا عن ــران ب ــان ای ــون زب ــن ســرگرمی کمــک آموزشــی کان اولی
تولیــد شــد. »کارت هــا و حرف هــا« بــا هــدف افزایــش دایــره ی واژگان و تقویــت مهارت هــای 
ــن  ــد شــده اســت. ای ــاال تولی ــه ب ــرای کــودکان رده ی ســنی 5 ســال ب ــدن و نوشــتن ب خوان
ســرگرمی کمــک آموزشــی شــامل چهــار گــروه کارت، دو دســته حــرف، یــک پایــه اصلــی و 

یــک راهنمــای اســتفاده از محصــول اســت. 
ــب  ــه در قال ــه ســخت اســت ک ــا از آســان ب ــدی آن ه ــا درجه بن ــن کارت ه از ویژگی هــای ای
ــا D تعریــف شــده اند. شــیوه  اســتفاده از ایــن محصــول در کنــار آن عرضــه  گروه هــای A ت
شــده اســت تــا مخاطبــان عمومــی نیــز بتواننــد از آن بهــره بگیرنــد. ایــن محصــول نخســتین 
ــان در  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــران و کان ــان ای ــون زب ــای کان ــار در غرفه ه ب
ــت و  ــرار گرف ــدان ق ــار عالقه من ــران در اختی ــاب ته ــی کت ــگاه بین الملل ــی امین نمایش س

زبان آمــوزان مقاطــع Primer  و Step Up نیــز می توانند از آن اســتفاده کنند. 
عالقه منــدان می تواننــد ایــن ســرگرمی کمــک آموزشــی را از فروشــگاه های کانــون 
ــان  ــزار توم ــت ۳5ه ــه قیم ــران ب ــان ای ــون زب ــان و کان ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک پ

ــد. ــداری کنن خری
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ـــازی ـــباب ب اس

موفقیــت ژاپــن در دهه هــای گذشــته در حــوزه صــادرات 
محصــوالت فرهنگــی موجب رقابت گســترده شــرکت های این 
کشــور در بازار داخلی شــده تا بهره وری و نوآوری در تولیدات خود 
را افزایــش دهنــد. کریســتوفر پوکاریــر، اســتاد دانشــگاه واســدا 
 Nichibunken« ــس ــخنرانی در کنفران ــک س ــن در ی ژاپ
Sydney Symposium« کــه در توکیــو برگــزار شــد،  
بــه مســئله پیامدهــای صــادرات محصــوالت فرهنگــی ژاپن بر 

مطالعات ژاپن شناســی، پرداخته است. 
رایزنــی فرهنگــی ایــران در ژاپــن، ایــن ســخنرانی را ترجمــه و 
آن را بــرای انتشــار در اختیــار مهــر قــرار داده اســت. الزم به ذکر 
اســت متن پیاده شــده اصلــی را می توانید  اینجــا مالحظه کنید. 

متن ترجمه شــده در زیر از نظر مخاطبان می گذرد: 
آســو تــارو )Aso Taro(، وزیــر امــور خارجــه ژاپــن، در 
ــه فعــاالن حــوزه تأمیــن محتــوای  ســخنرانی خــود خطــاب ب
رســانه های دیجیتــال در آوریــل ۲00۶ بــر نقش ایــن وزارتخانه 
ــی از  ــت: یک ــرد و گف ــد ک ــور، تأکی ــام کش ــازی ن در برندس
ــت از  ــری درس ــه تصوی ــت ک ــن اس ــی ای ــای دیپلماس مؤلفه ه
کشــور در جهــان ارائــه کنیــم. امــروزه دیگــر نمی تــوان فقــط 

بــه فعالیت هــا و اقدامــات دیپلمات هــا بســنده کــرد. 
ــوزه  ــه در ح ــان هایی ک ــترده ای از انس ــف گس ــد از طی ــا بای م
فرهنــگ ژاپــن فعالیــت می کننــد، کمــک بگیریــم. بنابرایــن، 
ــن  ــد« ژاپ ــج »برن ــرای تروی ــم ب ــروز از شــما دعــوت می کن ام
بــه مــا بپیوندیــد. تأکیــد یــک مقــام رســمی بــر نقــش رســانه 
و برنامه هــای رســانه ای در افزایــش نفــوذ و تأثیرگــذاری 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــس از آن ص ــارج، پ ــور در خ ــک کش ی
در ســال های گذشــته مقامــات رســمی دولتــی و بخــش 
ــانه ای و  ــوالت رس ــادرات محص ــت ص ــر اهمی ــی ب خصوص

فرهنگــی در رونق اقتصــادی ژاپــن اذعان کــرده  بودند. 
»وزارت اقتصــاد، بازرگانــی و صنعــت« و »فدراســیون بازرگانــی 
ژاپــن« تاکنــون بارهــا بــر اهمیــت روزافــزون صــادرات 
کاالهــای فرهنگــی بــه خــارج از کشــور و نقــش جانبــی آنها بر 
رونــق دیگــر صنایــع و نهادهــا در ژاپــن تأکیــد کرده انــد. ایــن 
دیدگاه هــای بخــش دولتــی و خصوصــی، چالش هایــی را 
بــرای پژوهشــگران حــوزه  مطالعــات ژاپــن درخصــوص تبییــن 
آنهــا ایجــاد کــرده اســت زیــرا گفتمــان آنهــا )مقامــات بخــش 

دولتــی و خصوصــی( برگرفتــه از حــوزه اقتصاد و تجارت اســت. 
ــی  ــوالت فرهنگ ــدور محص ــوع ص ــدا موض ــه ابت ــن مقال در ای
باتوجه به »قــدرت رقابت« و مســائل مربوط بــه آن توضیح داده 
خواهد شد. ســپس مزایای جانبی این صادرات و موضوع »قدرت 

ــود.  ــان می ش ــرم« بی ن
ســرانجام اینکــه برخــی از حوزه هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی 
درخصــوص صادرات کاالهــای فرهنگی ژاپن به خارج از کشــور 

تبیین خواهد شد. 

صادرات کاالهای فرهنگی و قدرت رقابت
صنعــت تأمیــن محتــوای رســانه ها به عنــوان یکــی از عوامــل 
احیــای قــدرت رقابــت کشــور مــورد تقدیــر قــرار گرفتــه زیــرا 
قــدرت رقابــت ژاپــن در عرصــه اقتصــاد جهانــی در ســال های 
اخیــر کاهــش یافته اســت. مجلــه معتبــر اقتصــادی تویوکیزای 
نتایــج یافته هــای مؤسســه تحقیقاتــی ماروبنــی را منتشــر کرده 
ــا  ــه از ســال 199۲ ت ــا درحالی ک ــن یافته ه اســت. براســاس ای
ــن  ــدت یــک دهــه مجمــوع صــادرات ژاپ ــه م ــی ب ۲00۲ یعن
فقــط ۲1 درصــد افزایــش داشــته اســت، صــادرات محصــوالت 
فرهنگــی در این مدت ســه برابر شــده اســت. ســپتامبر ۲00۳ در 
هفته نامــه »آئــه را« از گــروه رســانه ای آســاهی شــینبون، 
مقالــه ای باعنــوان »شــکاف کامــل قدرت بیــن آمریــکا و ژاپن« 
منتشــر شــد کــه در آن بــه تنــزل ژاپــن در »رتبه بنــدی جهانــی 
رقابت پذیــری« اشــاره شــده بــود ولــی درعیــن حــال صــادرات 

کاالهای فرهنگــی آن افزایش یافته بود. 
ــر آن در  ــه مق ــعه« ک ــت توس ــی مدیری ــه بین الملل »مؤسس
ــن را در  ــه 199۳، ژاپ ــی ب ــال منته ــت، در پنج س ــوئیس اس س
ــس از آن  ــال پ ــرار داد و س ــود ق ــت خ ــت فهرس ــه نخس رتب
ایــاالت متحده رتبه نخســت را بــه دســت آورد. جایــگاه ژاپن در 
این فهرســت )IMD( در ســال ۲00۲ به رتبه ســی ام تنزل پیدا 
کرد که بســیار مــورد توجه رســانه ها قــرار گرفت و بــه نگرانی ها 
ــن  ــه دام ــن کشــور را در جامع ــاره چشــم انداز اقتصــادی ای درب
زد. »نشــریه تویوکیــزای« ســرمقاله مــاه آگوســت خــود را بــه 

ــاص داد.  ــن اختص ــرم« ژاپ ــارت ن ــت »تج وضعی
ــال  ــدی IMD س ــدول رتبه بن ــه ج ــتناد ب ــا اس ــنده ب نویس
۲00۲، اعــالم کرد اگرچه ژاپن در بخــش تولیدات صنعتی قدرت 

رقابتی خــود را از دســت داده ولی محصوالت فرهنگــی آن مورد 
ــاره کاهــش  توجــه جهانیــان قــرار گرفتــه اســت. نگرانــی درب
قــدرت اقتصــادی ژاپــن در ایــن کشــور به صــورت گســترده ای 
وجــود دارد و در اســناد و مــدارک دســتگاه های دولتــی و 
توصیه هــای نهادهــای تخصصــی بــه وضــوح مشــاهده 
ــرای اصــالح ســاختار  می شــود. ایــن نهادهــا پیشــنهادهایی ب

مدیریتــی شــرکت ها و نظام آموزشــی کشــور ارائــه کرده اند. 
ــن موضــوع توجــه  ــه ای ــز ب ــی و خارجــی نی دانشــگاهیان ژاپن
ــر، تاکه ئوچــی  ــه پورت ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک کرده ان
و ســاکاکیبارا اشــاره کــرد کــه در ســال 1999 میــالدی اثــری 
مشــترک باعنوان »آیا ژاپن می تواند رقابت کند؟« منتشر کردند. 
ــاره  ــری درب ــاب دیگ ــال 1998 کت ــر در س ــکل پورت ــه مای البت
»مزیت هــای رقابتــی کشــورها« منتشــر کــرده بــود کــه تأثیــر 
زیــادی بــر چگونگــی مواجهــه کشــورها بــا چالش هــای 
اقتصــادی داشــت و مــورد توجــه تحلیلگــران و سیاســتگذاران 
قــرار گرفــت. ایــن ســه نویســنده در اثــر خــود اعــالم کردنــد 
که محیط اقتصادی ژاپن برای شکل گیری کسب و کارهای جدید 
ــه دلیــل ضعف هــای  ــدان مســاعد نیســت و ایــن کشــور ب چن
موجــود در نظــام آمــوزش عالــی بــا محدودیت هایــی در حــوزه 

منابــع انســانی مواجه اســت. 
آنان وجود مشـکالتی در تجاری سازی محصوالت جدید »دانش 
بنیان« و توسعه نیافتگی بخش خدمات را ذکر کردند. تعداد اندک 
شـرکت های خدماتی در خارج از کشـور یکی از شـواهد این ادعا 
معرفی شـد. نویسـندگان معتقد بودند ژاپن در مقایسـه با آمریکا 
از مزایـا و فرصت هـای ایجـاد شـده بـه سـبب »اقتصـاد نوین« 
کمتر بهره مند شـده اسـت. به همین دلیل تالش بـرای افزایش 
صادرات محتوای رسـانه ای اقدامی برای جبران این کاسـتی ها و 

کمک به رونق اقتصادی دانسته شد. 
اگرچـه در ژاپن و سـایر کشـورهای جهـان درباره قـدرت رقابت 
کشـور صحبـت می شـود ولـی باید گفـت تصویـر دقیقـی از آن 
وجـود نـدارد. پـال کراگمن، اقتصـاددان برجسـته، معتقد اسـت 
قـدرت رقابـت کشـور اگرچه مفهومـی جـذاب به نظر می رسـد 
ولـی در بیشـتر مـوارد گمراه کننده اسـت. قـدرت رقابـت درباره 
کشـورها  بـرای  اسـاس  برهمیـن  دارد و  مصـداق  شـرکت ها 
ماننـد  کشـورها  گفـت  بایـد  امـا  اسـت.  شـده  مشابه سـازی 

گفتاری از استاد دانشگاه واسدا ژاپن؛

صادرات محصوالت فرهنگی ژاپن و پیامدهای آن بر ژاپن شناسی
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شـرکت ها ورشکسـته یـا منحـل نمی شـوند. 
از ســوی دیگــر شــرکت ها منابــع الزم بــرای تولیــد را از داخــل 
خــود تأمین نمی کنند، درحالی که در بیشــتر کشــورها وضعیت به 
این گونــه اســت. اگرچــه تجــارت خارجــیـ  واردات و صــادرات 
ــی  ــا دهــد ول ــاه شــهروندان یــک کشــور را ارتق ــد رف ـ می توان
در مجمــوع بخــش کوچکــی از ارزش فعالیت هــای اقتصــادی 
آن را تشــکیل می دهــد )در مقایســه بــا ارزش تولیــد ناخالــص 
ــه روی  ــد جامع ــن بای ــت بنابرای ــد اس ــن معتق ــی(. کراگم مل
»تولیــد ملــی« به جــای »رقابت پذیــری ملــی« تمرکــز کنــد. 
مفهــوم اخیــر مبتنی بــر درک مرکانتیلیســتی نادرســتی از جهان 
ــی رود و  ــمار م ــت به ش ــوزه رقاب ــارت ح ــه در آن تج ــت ک اس
ــدان شایســته  صــادرات از ارزشــی برخــوردار می شــود کــه چن
ــه ای  ــع مبادل ــد گفــت تجــارت در واق ــن بای آن نیســت. بنابرای
ــه دو طــرف ســود می رســاند و همچــون ســارق  ــه ب اســت ک
نیســت. طرفــه اینکــه بحث هــای مربــوط بــه »قــدرت رقابــت 
ــی دهــه 1980  ــاالت متحــده در ســال های پایان کشــور« در ای
مطرح شــد و این تصور وجود داشت که آمریکا از لحاظ اقتصادی 

تحت الشــعاع ژاپن قرار گرفته است. 
یــک دهــه بعــد و بــا ظهــور چیــن، بحث هــای جدیــدی دربــاره  
قــدرت رقابــت شــرق آســیا مطــرح شــد. در ژاپــن و کره جنوبــی 
ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه صنایــع متــداول از لحــاظ قــدرت 
ــد  ــع جدی ــد و صنای ــرار گرفته ان ــد ق ــرض تهدی ــت در مع رقاب
بین المللــی کــه دارای قــدرت رقابــت باشــند به کنــدی درحــال 

ــتند.  ــکل گیری هس ش
ــران  ــیاری از ناظ ــم بس ــه از چش ــن نکت ــد ای ــر می رس ــه نظ ب
پنهــان مانــده اســت کــه اگرچــه ژاپــن در دهــه گذشــته رشــد 
اقتصــادی ضعیفــی داشــته ولــی صــادرات آن از وضعیــت 
ــن  ــم ای ــرکت های مه ــت و ش ــوده اس ــوردار ب ــبی برخ مناس
کشــور به فــروش محصوالت خــود در خارج از کشــور یا عملیات 
برون مــرزی وابســته بوده اند. مشــکالت اقتصــادی ژاپن ماهیتی 
داخلــی دارنــد و بنابرایــن مســتلزم راه حل هــای داخلی هســتند. 
بانــک توســعه آســیایی در گــزارش ســال ۲00۳ اعــالم کــرد: 
تنهــا فایــده بحث دربــاره افزایــش قــدرت رقابت در ســطح ملی، 
مشــخص کــردن نقش مناســب سیاســت های دولــت در ارتقای 

قــدرت رقابــت شــرکت ها و نشــان دادن اینکــه دولــت چگونــه 
ــرکت ها  ــری ش ــای رقابت پذی ــش پ ــع را از پی ــد موان می توان
ــن  ــانه ای ژاپ ــرکت های رس ــری ش ــت. رقابت پذی ــردارد، اس ب
ــری تجــارت کاالهــای فرهنگــی، در  ــی نابراب اهمیــت دارد، ول
سطح دوجانبه یا جهانی، اهمیت کمتری پیدا می کند درصورتی که 
فقط مالحظات ســودانگارانه را که زیربنــای مالحظات مربوط به 
قدرت رقابت است، کنار بگذاریم. حوزه فرهنگ نمی تواند مجالی 
برای بازی، حاصل جمع صفر باشد و رقابت فرهنگی بین کشورها 

ــر گریزناپذیری نیســت.  ام
واردات محتــوای رســانه ای از دیگــر کشــورها می توانــد 
نهادهــای فرهنگــی کشــور پذیرنــده را غنــی کــرده و بــه آنهــا 
ــه زبان هــای  ــاره بخشــد. کتاب هــای ژاپنــی کــه ب ــی دوب جان
خارجــی ترجمــه شــده اند، یک بیســتم تعــداد کتاب هــای 

ــه شــده اند.  ــی ترجم ــان ژاپن ــه زب ــه ب خارجــی هســتند ک
ــع  ــه صنای ــت ک ــه گرف ــتی نتیج ــوان به درس ــال نمی ت بااین ح
ــه  ــه اینک ــد ب ــه رس ــا چ ــده اند، ت ــف ش ــن تضعی فرهنگــی ژاپ
بگوئیــم مخاطبــان ژاپنــی از نظــر ادبیــات خارجی ســخت ترین 

مخاطبــان بــرای دسترســی هســتند.
ــه لحــاظ  ــد ب ــه تجــاری در یــک بخــش، نمی توان ــود موازن نب
اصولــی مشــکلی بــرای اقتصــاد ایجــاد کنــد و برهمین اســاس 
واردکننــده بــودن یک کشــور در حــوزه محصــوالت فرهنگی به 
معنــای آن نیســت کــه ایــن جامعــه از لحــاظ فرهنگــی درحــال 

زوال است. 
ــت  ــن جه ــن از ای ــانه ای ژاپ ــرکت های رس ــت ش ــدرت رقاب ق
ــد و  ــد نکنن ــه ای تولی ــار خالقان ــا آث ــر آنه ــه اگ ــت دارد ک اهمی
سودآوری نداشته باشــند، سبب زیان سهامدارن و/یا مخاطبان در 
ژاپــن و خــارج از کشــور خواهنــد شــد. قــدرت رقابــت، محصول 
عوامــل درون شــرکتی و محیــط بیرونــی اســت و عوامــل 

ــی دارد.  ــل داخل ــر عوام ــادی ب ــرات زی محیطــی تأثی
ــاختارهای  ــز س ــی و نی ــی - فرهنگ ــادی و اجتماع ــرایط نه ش
موجــود در آن صنعــت، مشــوق ها و انگیزه هایــی بــرای 
ــع  ــودن مناب ــزان در دســترس ب ــا، می ــدام و انتخــاب روش ه اق
ــه  ــا ب ــی بازاره ــد. وقت ــن می کن ــی را تعیی ــی و فن انســانی، مال
ــق  ــه از طری ــود، چ ــاز می ش ــی ب ــدگان خارج روی تولیدکنن

سیاســت های آزادســازی، تغییــرات فنــاوری یــا گســترش 
فعالیت هــا بــه فراســوی مرزهــا، موضــوع »رقابت پذیــری 
ــل  ــرکت ها تبدی ــی ش ــائل اصل ــی از مس ــه یک ــی« ب موقعیت

می شــود. 
موقعیت هــای رقابتــی نــه تنهــا بــرای بقــای شــرکت ها 
ــی،  ــه های صنعت ــق خوش ــورت تحق ــه درص ــت دارد، بلک اهمی
بــه مرکــزی بــرای نــوآوری و بــه ایــن ترتیــب افزایــش قــدرت 
رقابتــی آن منجــر می شــود. اینکــه ژاپــن تاچــه حــد »قــدرت 
رقابــت مبتنی بــر موقعیــت مکانــی« را بــرای صنعــت رســانه ای 
به صــورت خــاص و در کل صنایــع فرهنگــی فراهــم می کنــد، 
موضوع مورد اختالف اســت و پژوهش های بیشــتری باید درباره 
آن انجام شــود. مراکــز و نهادهای مختلفی بــرای این پژوهش ها 
وجــود دارنــد کــه از نهادهای دولتی تا شــرکت و صنایــع متفاوت 

هســتند. 
ــا صنایــع  پژوهشــگران خارجــی حــوزه مطالعــات ژاپــن کــه ب
ــد  ــد، می توانن ــنایی دارن ــارج از کشــور آش ــن و خ فرهنگــی ژاپ
ــت  ــگاه نخس ــد. در ن ــا کنن ــه ایف ــن زمین ــی در ای ــش مهم نق
ــه در  ــود ک ــده می ش ــی دی ــن خوش بین ــرای ای ــی ب زمینه های
ــه از  ــانه ای ک ــرکت های رس ــرای ش ــبی ب ــرایط مناس ــن ش ژاپ

ــود دارد.  ــند، وج ــوردار باش ــت مناســبی برخ ــدرت رقاب ق
موفقیــت ژاپــن در دهه هــای گذشــته در حــوزه صــادرات ســبب 
شــده شــرکت ها در بــازار داخلــی بــا رقابــت گســترده ای مواجــه 
ــوزه  ــوآوری در ح ــره وری و ن ــد به ــور بوده ان ــرا مجب ــوند زی ش
تولیــدات خــود را افزایــش دهنــد. اگرچــه منتقــدان حوزه رســانه 
ــزرگ« رســانه ای و  ــج شــرکت ب ــذاری »پن ــوذ و تأثیرگ ــه نف ب
انتشــاراتی در ژاپــن اشــاره کرده انــد ولــی بایــد گفــت در بیشــتر 

کشــورها، صنعــت رســانه تمرکــز بیشــتری دارد. 
عـالوه  براین، پنج شـرکت بزرگ در کنـار الیه های دوم و سـوم 
متشکل از شرکت های تأمین محتوای رسانه ای فعالیت می کنند، 
مضافـاً اینکـه در حـوزه چـاپ و نشـر، شـرکت های انتشـاراتی 
کوچـک زیـادی در ایـن کشـور وجـود دارنـد. ژاپـن در حـوزه 
»طراحی« پیشـینه و نفـوذ خوبی در بـازار چاپ و نشـر دارد و نه 
تنهـا نشـریات تخصصی، بلکـه نشـریات پرتیـراژ بین المللی نیز 

جـزو مشـتریان ایـن خدمـات به شـمار می رونـد.

ـــازی ـــباب ب اس
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اثر موجی
ــوای  ــدور محت ــن ص ــت ژاپ ــی و صنع ــاد، بازرگان وزارت اقتص
ــرا  ــت زی ــرار داده اس ــود ق ــای خ ــزو اولویت ه ــانه ای را ج رس
ــال  ــن و اقب ــی ژاپ ــه خارج ــود وجه ــبب بهب ــت س ــد اس معتق
مــردم دیگــر کشــورها بــه کاالهــای ژاپنی می شــود که بــه این 

ــد.  ــر موجــی« )Ripple effects( می گوین ــده »اث پدی
نخســتین اثــر ایــن اســت کــه صــادرات محتــوای رســانه ای و 
فرهنگــی ســبب افزایــش نفــوذ بــه بازارهــای هــدف اســت. اثر 
دوم ایــن اســت کــه می تــوان از طریــق رســانه کاالهــای ژاپنی 
ــر ایــن اســت کــه ســبب  را تبلیــغ و ترویــج کــرد. ســومین اث

ــود.  ــن می ش ــگری ژاپ ــق گردش رون
ــم خــود  ــوای شــونجی فیل ــی ای ــردان ژاپن پــس از آنکــه کارگ
ــبه جزیره  ــارو در ش ــهر اوت ــقانه« را در ش ــه عاش ــوان »نام باعن
هوکایــدو فیلم بــرداری کــرد و ایــن فیلــم در ســینماهای 
کره جنوبــی نمایــش داده شــد، تعــداد گردشــگران کــره ای کــه 
از ایــن شــهر بازدیــد کردنــد، به صــورت قابــل توجهــی افزایــش 

یافــت. 
ــی در  ــش مهم ــی نق ــی ژاپن ــریال های تلویزیون ــا و س فیلم ه
تغییــر الگوهــای ســفر گردشــگران خارجــی بــه ژاپــن داشــته 
اســت. آخریــن اثــر ایــن اســت کــه رونــق صــادرات محتــوای 
فرهنگــی و رســانه ای به طــور طبیعــی ســبب گســترش 
ــه ایــن کشــور می شــود.  ــه ب ــن و عالق شــناخت فرهنــگ ژاپ
آمارهــای بنیــاد ژاپن نشــان می دهــد که تعــداد عالقه منــدان به 
یادگیــری زبــان ژاپنــی در کشــورهای خارجــی افزایــش یافتــه 
اســت که یکی از دالیــل اصلی آن صادرات انیمیشــن های ژاپنی 

و کتاب های مصور این کشــور بوده اســت.

قدرت نرم
ایــن مفهــوم را جــوزف نــای، دانشــمند برجســته علــم روابــط 
بین الملــل و معــاون وزیــر دفــاع آمریــکا مطــرح کــرد. قــدرت 
ــه  ــرم در معنــای اولیــه آن کــه در دهــه 1990 مطــرح شــد ب ن
ایــن صــورت بــود کــه شــخصیت بین المللــی ایــاالت متحــده 
از وضعیت »قدرت ســخت« امنیتی دوره جنگ سرد تغییر کرده و 

مبتنــی  بر دیگر منابع فکری قدرت اســت. 
ایــن مفهــوم مــورد توجــه اندیشــمندان ژاپنــی نیــز قــرار گرفته 
ــگاه  ــه کمــک آن موقعیــت و جای ــد ب ــد ژاپــن می توان و معتقدن
بین المللــی خــود را تقویــت کنــد. داگالس مک گــری در ســال 
 National Cool Japan’s( باعنــوان  مقالــه ای   ۲00۲
Gross( در نشــریه فارین پالیســی نوشــت کــه در آن بــه 
ــای  ــی، برنامه ه ــی، طراح ــای ژاپن ــزون غذاه ــت روزاف محبوبی

ــود و در  ــرده ب ــاره ک ــه 1990 اش ــن در ده ــد ژاپ ــانه ای و م رس
پایــان این گونــه نتیجه گیــری نمــوده بــود کــه نفــوذ فرهنگــی 
ــاد  ــتر از »اقتص ــیار بیش ــور بس ــارج از کش ــور در خ ــن کش ای
ــوده اســت.  ــه 1980 ب ــی ده ــال های پایان ــی« آن در س حباب

ــرای گســترش صــادرات  ــالش ب ــن در ت وزارت اقتصــاد در ژاپ
کاالهای فرهنگی این مقاله را بسیار مورد توجه قرار داد. همچنین 
مقالــه دیگری بــه قلم پیتر وان هــام در نشــریه فارین افــرز درباره 
ــی  ــیار مهم ــه بس ــه مقال ــد ک ــر ش ــورها« منتش ــد کش »برن
ــه  ــورهایی ک ــود کش ــد ب ــه معقت ــن مقال ــنده در ای ــود. نویس ب
ــب  ــرای جل ــد ب ــرح نکرده ان ــد مط ــورت برن ــود را به ص ــام خ ن
توجــه اقتصــادی و سیاســی ســایر کشــورها وضعیــت دشــواری 

ــت.  خواهند داش
ــار« یــک کشــور نقــش مهمــی  ــر« و »اعتب ــن »تصوی بنابرای
در ارزش اســتراتژیک آن خواهــد داشــت. »کشــورهای برنــد« 
ــی  ــی و جغرافیای ــخصات سیاس )brand states( دارای مش
ــان  ــا در می ــن احساســی آنه ــا طنی ــه در مقایســه ب هســتند ک
ــد.  ــی، بی اهمیــت می نمای ــدگان جهان ــان و مصرف کنن مخاطب
ــی  ــول عین ــد از محص ــی می توان ــت و واقع ــد درس ــک برن ی
ــل  ــای شــرکت تبدی ــه یکــی از دارایی ه ــر و ب )خارجــی( فرات

شــود. 
ــی از  ــای یک ــده دیدگاه ه ــع بازتاب دهن ــارات در واق ــن عب ای
برجســته ترین متخصصــان بازاریابــی بین المللــی یعنــی فیلیــپ 
کاتلــرو و دو تــن از همــکاران او در کتابــی باعنــوان »بازاریابــی 
کشــورها« اســت که در ســال 199۷ منتشــر شــد. مشــکلی که 
»وزارت اقتصــاد، بازرگانــی و صنعــت« ژاپــن در ایجــاد ارتبــاط 
بیــن طرح هــای دولــت بــرای گســترش صــادرات محصــوالت 
فرهنگی با مفهوم »برند کشور« دارد، این است که یکی از اصول 

بنیادین برندینگ داشتن کنترل کامل بر پیام بازاریابی است. 
بخــش خصوصــی شــاید نتوانــد تصویــری را کــه از ژاپــن مورد 
ــت  ــد. دول ــی کن ــت اســت، در خــارج از کشــور معرف نظــر دول
ژاپــن تالش کــرده اســت از طریق بنیــاد ژاپــن و نمایندگی های 
ــور  ــن کش ــری از ای ــر دقیق ت ــور، تصوی ــن کش ــک ای دیپلماتی
در خــارج ارائــه کنــد. بنیــاد ژاپــن به صــورت مؤثــری از 
ــگاهی  ــی و دانش ــی فرهنگ ــای غیرانتفاع ــای نهاده فعالیت ه

ــد. ــت می کن ــور حمای ــارج از کش ــی در خ ژاپن
ایــن بنیــاد هم چنیــن از طریــق کمــک بــه مؤسســات 
انتشــاراتی بــرای انتشــار کتاب هــای معینــی،  تالش کرده اســت 
آثار فرهنگی مورد نظر خود را در کشورهای دیگر معرفی و عرضه 
 Agency( »کنــد. در آوریــل ۲00۲ »آژانــس امــور فرهنگــی
for Cultural Affairs( وابســته بــه دولــت ژاپــن اجــرای 

»طرح انتشــار ادبیات ژاپنــی« را با بودجه ۳00 میلیــون ین برای 
ــه زبان هــای  ــی ایــن کشــور ب ــر ادب ــه ترجمــه ۲۷ اث کمــک ب

خارجــی آغــاز کــرد. 
ــاره  ــان درب ــای درک جهانی ــه گســترش ارتق ــن برنام هــدف ای
ژاپــن و نقــش آن در فرهنــگ جهانــی اســت. ایــن آژانــس بــا 
ــع و  ــای توزی ــران، از کانال ه ــه ناش ــی ب ــک مال ــای کم اعط

ــد.  ــتفاده می کن ــا اس ــی آنه بازاریاب

عرضه محصوالت فرهنگی در خارج از کشور
ایــن تلقــی و برداشــت عمومــی کــه بیــن صــادرات محصوالت 
رســانه ای ژاپــن و قدرت رقابــت آن ارتباط ایجــاد می کند، ممکن 
اســت نادرســت و گمراه کننده باشــد ولی باید گفــت این موضوع 
ــه  ــد ک ــته باش ــز داش ــته ای نی ــای ناخواس ــت مزای ــن اس ممک
ســبب شــده سیاســتگذاران ژاپنــی بــه ایــن مســئله بیندیشــند 
ــدور  ــرای ص ــکالتی ب ــه مش ــانه ای چ ــرکت های رس ــه ش ک

محصــوالت خــود دارند. 
نخســتین عامل برای گســترش صــدور کاالهــای فرهنگی باید 
مالحظات تجاری و به عبارت دیگر ســودآوری آنها باشــد. اگرچه 
تاکنون بســیاری از ســازمان های غیرانتفاعی، نهادهــای دولتی و 
اشــخاص مختلف تالش های زیادی برای حضــور فرهنگ ژاپن 
در عرصه بین المللی انجام داده اند، ولی باید گفت توان تخصصی و 

منابــع مالی آنهــا برای ایــن موضوع محدود اســت. 
ــود را  ــی خ ــوان تخصص ــد ت ــن بای ــانه ای ژاپ ــرکت های رس ش
ارتقــا بخشــند. بیشــتر ایــن شــرکت ها هنــوز در مراحــل اولیــه 
ــن  ــران ای ــه مدی ــتند. البت ــی هس ــه بین الملل ــور در عرص حض

ــد.  ــی برده ان ــور پ ــن حض ــرورت ای ــه ض ــرکت ها ب ش
موضوعــات تخصصــی مختلفــی وجــود دارد کــه در ایــن 
ــه  ــتین نکت ــد. نخس ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــد م ــوص بای خص
ــت و  ــوی اس ــت معن ــی مالکی ــم حقوق ــده رژی ــوع پیچی موض
موضوعــات دیگــر شــامل قوانیــن و مقــررات خارجــی ناظــر بــر 
ــرای صــدور  ــانه ای و انتخــاب مســیر مناســب ب ــوای رس محت

محصــوالت فرهنگــی می شــود. 
ــق  ــی و تحقی ــوع بررس ــه موض ــگاهیان ب ــرب، دانش در غ
ــار فرهنگــی  ــی نشــر آث ــائل اقتصــادی و مال چگونگــی مس
و بازاریابــی آنهــا توجــه نشــان داده انــد و آثــار خوبــی منتشــر 
ــده  ــام نگردی ــی انج ــوز کار چندان ــن هن ــی در ژاپ ــده ول ش
اســت. پژوهشــگران و دانشــگاهیان می توانــد در آثــار 
ــای  ــه کااله ــی عرض ــای بازاریاب ــود تفاوت ه ــی خ تحقیق
فرهنگــی و تجــاری را بررســی کننــد تــا فعــاالن ایــن بخش 
بتواننــد از یافته هــای آنها برای گســترش عرضــه محصوالت 

ژاپنی در عرصــه بین المللی اســتفاده کنند. 
برخــی از طرح هــا بــا هــدف صــادرات محصــوالت فرهنگــی در 
ســال های اخیر اجرا شــده اســت. کاتیگاهو، یکی از شاخص ترین 
مجــالت حوزه فرهنگ و هنر، در ســال ۲00۳ نســخه انگلیســی 
ــا  خــود را منتشــر کــرد. نشــریه کودانشــا همــکاری خــود را ب
ــار  ــد آث ــا بتوان ــرده ت ــاز ک شــرکت انتشــاراتی رندوم هــاوس آغ

ژاپنــی را در خــارج از کشــور عرضــه کنــد.
شــرکت آئــه را نیــز همــکاری خــود را بــا ســاکای هیروکــی کــه 
مقیــم نیویــورک اســت، آغاز کــرده اســت. یکــی از ویراســتاران 
ســابق نیهــون کیــزای شینبونشــا شــرکت ورتیــکال را تأســیس 
کــرده اســت. ایــن شــرکت آثــار ترجمــه شــده ژاپنــی را بــرای 

ــکا منتشــر می کنــد.  ــازار آمری ب
شـرکت های انتشـاراتی شـوگا گـوگان و شوئه یشـا در آمریـکا 
بـرای انتشـار کتاب های کمیـک اسـتریپ ژاپنی )مانـگا( طرح 
مشـترکی را آغـاز کرده اند. یکـی از محدودیت هـای این بخش، 
انـدک بودن تعداد مترجمان ژاپنی به انگلیسـی اسـت. مترجمان 
موجـود در محیط های دانشـگاهی نیز فقـط به ترجمه آثـار ادبی 

فاخر و روشـنفکرانه عالقه دارند. 

ـــازی ـــباب ب اس
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اطــالع رســانی درســت و دقیقــی وجــود 
نــدارد کــه خانــواده هایــی کــه بــه نمایشــگاه 
ــازی  ــباب ب ــه بخــش اس ــد ب ــی آین ــرآن م ق

ــد.  ــه کنن مراجع
ضمــن ایــن کــه غرفــه هــا در اختیــار اســباب 
ــه  ــی. ب ــه ایران ــازی هــای چینــی اســت و ن ب
ــن  ــر، بیســت و پنجمی ــگار مه ــزارش خبرن گ
ــاه در  ــا ۲۶ خردادم ــم ت ــرآن کری نمایشــگاه ق

مصــالی تهــران برپاســت. 
بخشـی از این نمایشـگاه کـه خـارج از فضای 
شبسـتان اسـت، بـه اسـباب بـازی اختصاص 
پیـدا کـرده و آن قـدر اطـالع رسـانی دربـاره 
ایـن قسـمت، ضعیـف بوده کـه تعـداد کمی از 
مراجعه کنندگان به نمایشـگاه قـرآن به بخش 
مربـوط به اسـباب بازی ها سـر می زننـد تا در 
میـان انبـوه عروسـک ها و ماشـین هـا و توپ 
هـای چینـی، بـه دو یا سـه غرفـه برسـند که 

تولیـدات داخلـی را بـه فـروش می رسـانند. 
طــراوت حســینی یکــی از  کســانی اســت کــه 
ــازی  ــباب ب ــش اس ــرآن، بخ ــگاه ق در نمایش
شــرکت کــرده و برخــالف بســیاری از غرفــه 
هــا کــه محصــوالت چینــی عرضــه می کننــد 
ــازی هــای ایرانــی چــون  ــه اســباب ب ــه ارائ ب
ــک  ــبدهای پی ــی، س ــای رنگ ــوپ ه ــاب، ت ت

نیــک، کامیــون و ماشــین پرداختــه اســت. 
از او دربـاره همچنیـن جدا بودن بخش اسـباب 
بـازی از شبسـتان و خوبی ها و بـدی های آن 
مـی پرسـی و او در جـواب مـی گویـد: خـوب 
اسـت کـه بخش مسـتقلی را بـه اسـباب بازی 

اختصـاص داده اند اما ای کاش اطالع رسـانی 
بیشـتر و بهتری می شـد. 

هســتند کســانی کــه نمایشــگاه قــرآن 
ــای  ــه فض ــد ک ــی دادن ــا نم ــد ام ــی آین م
مســتقلی هــم، خــارج از شبســتان، در اختیــار 
ــازی  ــباب ب ــندگان اس ــدگان و فروش تولیدکنن
ــا« هــم یکــی  ــا ایت ــه اســت. »ایت ــرار گرفت ق
دیگــر از تولیدکننــدگان داخلــی اســت. راســخ 
هــروی، مدیــر ایــن شــرکت تولیدکننــده پازل 
و ســرگرمی مــی گویــد: »ایتــا« در زبــان 
گیلکــی بــه معنــای یکــی اســت و »ایتــا ایتا« 

ــت.  ــی« اس ــی یک ــای »یک ــه معن ب
مــا ایــن نــام را بــه دو دلیــل انتخــاب کردیــم؛ 
نخســت ایــن کــه پلــه هــا را یــک بــه یــک 
بایــد پشــت ســر گذاشــت؛ دوم ایــن کــه مــا 

پــازل تولیــد مــی کنیــم و تکــه هــای پــازل، 
بایــد دانــه بــه دانــه کنــار هــم چیــده شــوند. 
ــد،  ــا گفتن ــه م ــد: روز اول ب ــی گوی ــروی م ه
ــود  ــد. خ ــتگاه کارتخــوان بگیری ــد و دس بیایی
مــن ناچــار شــدم بــه بانــک عامــل نمایشــگاه 
بــروم و حســاب بــاز کنــم تــا دســتگاه 
کارتخــوان بگیــرم امــا نتوانســتم از ایــن 
دســتگاه اســتفاده کنــم چراکــه تــا موجــودی 
ــک  ــاالی ی ــه ب ــر ب ــورد نظ ــک م ــو در بان ت
میلیــون تومــان نمــی رســید نمــی توانســتی 
از کارتخــوان اســتفاده یــا مبلغــی را کارت بــه 
کارت کنــی. بــرای مثــال مــن اگــر روز اول و 
دوم ۶00 هــزار تومــان فــروش داشــتم، نمــی 
ــرای  ــا ب ــغ را برداشــت و ی ــن مبل توانســتم ای
ــه کارت کنــم؛ بلکــه  کــس دیگــری، کارت ب

بایــد منتظــر مــی مانــدم تــا موجــودی مــن از 
ــان مــی گذاشــت در  ــون توم ــرز یــک میلی م
ــل دادم و  ــوز را تحوی ــتگاه پ ــن دس ــه م نتیج
عطایــش را بــه لقایــش بخشــیدم؛ چــون دلیلی 
ــدم. ــول خــود نمــی دی ــرای بلوکــه کــردن پ ب

می گویـد:  بـازی  اسـباب  تولیدکننـده  ایـن 
حمایـت از تولید ملـی، در حد شـعار باقی مانده 
اسـت. کافـی اسـت به همیـن نمایشـگاه نگاه 
کنیـد؛ به جز سـه یا چهـار غرفه، باقی اسـباب 

بـازی چینـی می فروشـند. 
ــی  ــای داخل ــده ه ــت از تولیدکنن ــر نیس بهت
حمایــت کننــد و حداقــل امکاناتــی را در 
اختیارشــان بگذارنــد؟ چــرا بایــد از منــی کــه 
ــی  ــد م ــری تولی ــازی فک ــی و ب ــازل چوب پ
ــد  ــه بگیرن ــاره غرف ــدازه اج ــان ان ــم هم کن
اســباب بازی های  فروشــندگان  از  کــه 
چینــی؟ نگاهــی بــه اطــراف می انــدازی. 
ــندگان و  ــار فروش ــور در اختی ــم ن ــی ک فضای
ــه  ــرار گرفت ــازی ق ــباب ب ــدگان اس تولیدکنن
ــدارد.  ــا ن ــرای بچــه ه ــی ب ــچ جذابیت ــه هی ک
اطــالع رســانی درســت و دقیقــی هــم وجــود 
ــا بچه هــای  ــواده هایــی کــه ب ــدارد کــه خان ن
خــود بــه نمایشــگاه قــرآن می آینــد بــه ایــن 

ــد.  ــه کنن ــش مراجع بخ
از همــه این هــا گذشــته بیشــتر غرفه هــا 
ــت  ــی اس ــای چین ــباب بازی ه ــار اس در اختی
ــندگان  ــی فروش ــدگان، حت ــداد تولیدکنن و تع
اســباب بازی هــای داخلــی بــه انگشــتان 

ــد. ــم نمی رس ــت ه ــک دس ی

گزارش مهر از حاشیه نمایشگاه قرآن؛

حمایت از تولید ملی یا فضایی برای فروش اسباب بازی های چینی؟

حلواییـان از تولیـد پوشـاک، ظـرف غذا، فـرش و اقـالم دیگر با 
طـرح و تصویر بچه های آسـمانی خبـر داد و افزود: این مسـاله 
نشـان مـی دهد کـه تولیدکننـدگان مـا از طـرح هـای ایرانی- 

اسـالمی اسـتقبال می کنند. 
»بچـه  فرهنگـی  موسسـه  مدیـر  حلواییـان،  محمـد حسـن 
هـای آسـمانی« در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر بـه این کـه برخی 
مسـئوالن، نوشـت افزار را در شـمار صنایع فرهنگـی نمی دانند 
اشـاره و بیـان کرد: طبیعتـا این نگاه بایـد تغییر کنـد چراکه ما از 
طریق نوشـت افـزار می توانیم بسـیاری از ارزش هـای فرهنگی 

خودمـان را بـه مخاطبـان منتقـل کنیم. 
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت های ایـن موسسـه و هدف از شـکل 
گیـری خانـواده ایرانـی گفت:شـرکت نوشـت افـزار ما از سـال 

1۳89 فعالیـت خـود را آغـاز کـرده اسـت. هـدف مـا توجـه بـه 
سـالمت و حفـظ کانـون خانـواده بوده اسـت. 

بـه همیـن خاطر، نخسـتین تصویـر واقعـی از خانـواده ایرانی را 
طراحـی و در قالـب طرح جلـد دفترهای مـدارس ارائـه کردیم. 
حلواییـان در پاسـخ بـه ایـن کـه تولیدکننـدگان نوشـت افـزار 
ایرانـی، چگونـه مـی تواننـد شـخصت هـای خـود را معرفـی 
کننـد آن هـم زمانـی کـه کاراکترهایی چـون »بن تـن«، »باب 
اسـنفجی« و »مـرد عنکبوتـی« در بازار هسـتند بیـان کرد:چند 
سـالی اسـت که مسـاله پیوسـت فرهنگی مطرح شـده بـه این 
معنـی کـه وقتی شـخصیتی خلق مـی شـود، همزمـان لباس و 
نوشـت افـزار و فیلم و انیمیشـن آن هم تولید شـود. ایـن اتفاق، 
بسـیار خوشـایند اسـت اما ابتدا یک شـخصیت باید خلق شـود؛ 
دسـت به دسـت بگردد و در بوته نقد قـرار گیرد. او به روزشـدن 
کارآکترهـا و شـناخت ذهـن و زبـان بچه هـا را رمـز موفقیـت 
دانسـت و افـزود: بچه هـا شـخصیت هـا و موجـودات تخیلی را 
دوسـت دارنـد بـه همیـن خاطر به سـمت طراحـی اسـب بالدار 

 . فتیم ر
از سـوی دیگـر، پسـرها عاشـق سـرعت انـد و دنیـای امـروز با 
شـتاب جلـو می رود و مـا در طراحـی دفترچه های خود سـرعت 
را بـا تصویـر کـردن مسـابقات رالـی نشـان دادیم. همـان گونه 

که بـا تصویرکـردن یک خانـواده موفق، برآن شـدیم تا سـبک 
زندگـی ایرانـی- اسـالمی را بـه آنها آمـوزش دهیم. 

حلواییـان از تولیـد پوشـاک، ظـرف غذا، فـرش و اقـالم دیگر با 
طـرح و تصویر بچه های آسـمانی خبـر داد و افزود: این مسـاله 
نشـان مـی دهد کـه تولیدکننـدگان مـا از طـرح هـای ایرانی- 
اسـالمی اسـتقبال می کننـد و فقط بـه دنبال شـخصیت هایی 
چـون مرد عنکبوتی و باب اسـنفنجی نیسـتند ما هـم باید طرح 

هایمـان را بـه روز و بـه ذائقه مخاطـب امروز توجـه کنیم. 
مدیر شـرکت تولیدکننده نوشـت افـزار »بچه های آسـمانی« با 
اشـاره به ایـن که در شـرایط موجود تنهـا ۲0 درصد محصوالت 
مرتبـط بـا نوشـت افزار در ایـران و 80 درصـد، خـارج از ایـران 
تولیـد می شـود گفـت: از ایـن 80 درصـد تولیـدات خارجـی، 
سـهم عمده ای به محصـوالت چینـی اختصاص دارد. از سـوی 
دیگـر مگر چنـد درصد محصوالتـی که با عنـوان نوشـت افزار 
ایرانـی- اسـالمی ارائـه مـی شـود در ایـران تولیـد شـده؛ حتی 
مـداد و دفتـری کـه نقـوش و طرح هـا و شـخصیت های ایرانی 
چـون طـرح گبـه و عروسـک دارا و سـارا و کاله قرمـزی و 
پسـر خاله هـم نقـش بسـته، سفارشـی اسـت. یعنـی چینی ها، 
تولیدکننـده آن بوده انـد و ما تنها شـخصیت های خودمـان را بر 

آن تصویـر کرده ایـم.

»بچه های آسمانی« بر فرش و لباس نقش می بندند

ـــازی ـــباب ب اس
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