
معاون صنایع دستی کشــور می گوید: تغییر انگاره صنایع 
دستی از یک حوزه صرفا نوستالژیک به یک حوزه تجاری به 
روز، مهم ترین دســتاورد ما در دولت تدبیر و امید است و این 

امر توان مدیریت و رقابت جهانی را به ما داده است.
بــه گــزارش ایرنا، بهمــن نامــور مطلق دربــاره فرآیند 
نمایشــگاه های صنایع دســتی تاکنون و امتیازات بیست و 
هشتمین نمایشــگاه ملی که هفته اول شهریور سال جاری 
برگزار می شــود، اظهار کرد: وقتی مسئولیت صنایع دستی را 
تحویــل گرفتیم، دریافتیم هزینه هایی کــه پیش از ما برای 
برپایی نمایشگاه از پول بیت المال پرداخت می شد، از فروش 
محصوالت بیشتر بود. وی افزود: برای نمونه در نمایشگاهی 
قریب به یک و نیم میلیارد تومان هزینه برپایی شــد و فقط 
هشتصد میلیون تومان فروش کرد. این در شرایطی است که 
ما به عنوان دولت در آخرین نمایشگاه، کمتر از 200 میلیون 
تومان هزینه کردیم و هنرمندان بیشــتر از سه میلیارد تومان 
فروش داشتند معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: ما واگذاری غرفه ها و 
حضور در نمایشگاه ها را از رایگان بودن صرف، خارج کردیم 
چون معتقد بودیم که نمایشگاه ها عالوه بر خاصیت ترویجی 

باید به مرور به رویدادهای تجاری هم تبدیل شوند.
 بدترین وضعیت تاریخ صنایع دستی 

در دولت دهم
نامور مطلق تاکید کرد: بدون تجاری کردن نمایشــگاه ها 
با سوبســید و یارانه دادن صرف، عمــال توان رقابت با هیچ 
کشور شناخته شده ای در زمینه صنایع دستی مثل چین، هند 
و مراکش را نداشــتیم و نتیجه بی تدبیری در پرداخت یارانه 
این بود که کیفیت، روز به روز نازل تر و کمیت نیز دچار افول 
می شد وی ادامه داد: بدترین وضعیت صنایع دستی ایران در 
طول تاریخ، در اواخر دولت دهم رقم خورد؛ نمایشگاه ها در آن 
دوره فقط برای نمایش بود نه برای بهبود وضعیت هنرمندان 
و فعاالن؛ و چیزی به اسم گفتمان سازی و تجاری سازی وجود 

نداشت.

وی ادامه داد: این اســتحاله و دگردیســی انجام شــد و 
غرفه ها سعی کردند برای به صرفه بودن حضور در نمایشگاه 
درآمد بیشــتری کســب کنند و تجارت را جدی تر بگیرند. 
برخی به غرفه ســازی ها و تبلیغ بهتر روی آوردند و آرام آرام 
برندسازی های جدید شــکل گرفت تا صنایع دستی از یک 
حوزه صرفا نوستالژیک به حوزه تجاری تبدیل شد نامور تاکید 
کرد: این چیزی بود که می توانســت آینده صنایع دســتی را 
تضمین کند یعنی تغییر یک حوزه نوســتالژیک که صرفا با 
انگاره های قدیمی بودن، کهنه و بودن و فعالیت کهنســاالن 
در جاهای نمور تعریف می شد، جای خود را به تعریف جدیدی 
با فعالیت جوانان و پاسخگوی نیازهای امروز بودن داد؛ و تغییر 
انگاره صنایع دســتی از یک حوزه نوستالژیک به یک حوزه 
پویا، خالق و پاســخگوی نیازهای امروز مهم ترین دستاورد 

ما بود.
باالترین رشد صادرات و فروش در حوزه های 

تولیدی غیرنفتی
معاون صنایع دســتی کشــور اظهار کرد: وقتی ما کار را 
تحویل گرفتیم فروشــگاه های مــا درخیابان نجات اللهی و 
باقی بازارهای مهم ما در حال ورشکســتگی بودند، اما تعداد 

بازارچه های ما هم اکنون در حال افزایش است.
وی اضافــه کرد: هــم اکنون ما در همــه مراکز بزرگ و 
گرانقیمت شهرهایمان مثل »پاالدیوم«، »هایپر استار« و ... 
فروشگاه های صنایع دستی داریم که روزی خودمان هم فکر 
نمی کردیم درجایی مثل پاالدیوم صنایع دســتی غرفه داشته 
باشــد یعنی نگران بودیم مبادا نفروشد و یا با استقبال مواجه 
نشود؛ اما این فروشگاه دوام آورد و باعث شد تا فروشگاه های 
بعــدی مثل مرکز تجاری کوروش و مراکز تجاری دیگر هم 
از این جریان استقبال کردند نامور گفت: این تجاری سازی و 
تبدیل شدن به یک حوزه ارزآور و اشتغال زا خوشحال کننده 
بود. ما باالترین رشد صادرات و فروش را در همه حوزه های 
غیرنفتی تولیدی کشور داشتیم. باالترین رشد را در صادرات 
محصوالت فرهنگی حتی نســبت به فرش بهتر داشــتیم 
وی ادامه داد: امیدواریم امســال بتوانیم بازهم در نمایشگاه 
جلوه های بهتر نسبت به قبل عرضه کنیم و حمایت بیشتری 
از هنرمندانمان انجام دهیم؛ یعنی هم از نظر گفتمان سازی و 
تبلیغات کار کنیم، هم با تدابیری قیمت غرفه ها را کمتر کنیم 
و هم امتیازاتی مثل اختصاص غرفه رایگان به مناطق محروم 

و هنرهای کمتر برخوردار مثل حصیربافی را انجام دهیم.
 الگوی خانه ایرانی با اشیای صنایع دستی 

در نمایشگاه
نامور مطلق از برنامه های متمایز نمایشگاه امسال نیز چنین 
نام برد: برای اولین سال نمونه »خانه ایرانی« را در نمایشگاه 
ملی صنایع دستی داریم تا نشان بدهیم که چه طور می شود از 

صنایع دســتی برای اشیای کاربردی و حتی طراحی و تزیین 
در خانه های ایرانی استفاده کرد. با چند شرکت متخصص در 
این باره مذاکره کردیم تا الگوســازی کنیم. وی اضافه کرد: 
قرار است بخش قابل توجهی را برای آشنایی سازی کودکان 
و نوجوانان با صنایع دستی قرار دهیم؛ و چون زمان نمایشگاه 
امســال شهریور و شروع ســال تحصیلی هست زمان خوب 
و مناســبی اســت. حتی از منافع تبلیغاتی هــم زمانی آن با 
نمایشگاه فرش هم منتفع شویم. و فضای ویژه ای هم برای 
تبریز2018، شهرمیراث جهانی یزد و دیگر شهرهای جهانی 
صنایع دستی خود داریم. معاون صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی تصریح کرد: در صــورت امکان می خواهیم قیمت 
عرضه را بشــکنیم و امیدواریم مخاطب و فروش بیشــتر از 
گذشــته باشد و زمان نمایشگاه از اول شهریور تا هفتم امتیاز 
دیگری است؛ چرا که در سال های قبل زمان فقط 4 یا 5 روز 
بود و تا ما تدارک می دیدیم و حال و هوای اســتقبال گرم تر 

شود، فرصت نمایشگاه تمام می شد.
می خواهیم قیمت عرضه صنایع دستی را 

بشکنیم
نامور گفت: تاکید نمایشــگاه ما روی حوزه ملی اســت نه 
بین المللی. زیرا هنوز بــه آمادگی کافی برای بازکردن درها 
به روی اشــیای خارجی نرســیده ایم و دوست نداریم درها و 
فضا را بی تدبیر به روی آثار خارجی مثل کاالهای چینی و ... 
بازکنیم. ما در آینده هم حتی باید دقیقا به همان اندازه فضای 
نمایشگاهی به آنها بدهیم که در نمایشگاههای خود در اختیار 
ما قرار می دهند. وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا که 
اکنون فضای پست مدرن فرهنگی و رجوع به سنتهای قبل 
درباره استفاده از صنایع دستی در جامعه به خصوص در نسل 
جوان شکل گرفته است، شــما چه تاثیری روی این جریان 
داشــتید؟ گفت: ما در فرایند تغییر سلیقه ها و فرهنگ سازی 
برای جذب مخاطبان بیشــتر کامال تاثیرگذار و در بازگشت 
به هویت زیبایی شناســی ایرانی -- اسالمی موثر بودیم و 
این به دلیل فعالیت هوشمندانه و برنامه ریزی دقیق ما برای 
فرهنگ سازی در این عرصه بوده است؛ کما اینکه اگرعده ای 
این فرایند را تصادفی بدانند چرا ما آن را در سایر محصوالت 

فرهنگی مثل فرش و ... مشاهده نمی کنیم.
نامور تاکید کرد: مخاطب پســت مــدرن به دنبال تنوع در 
ســبک زندگی می گشــت و از همگرایی مطلق مدرنی که 
لباس ها و آثار و همه چیز را یک شکل کرده بود خسته شده 
بود و خوشبختانه ما در صنایع دستی این نیاز را به موقع درک 
کردیــم و با چند اقدام مهم در این زمینه موج جدیدی ایجاد 
کردیم در حالی که خیلی از کشــورها یا خیلی از رشته های 
داخلی نتوانســتند به سرعت خود را وفق دهند و تفاوت را در 
بازگشــت صرف دیدند و از قافله جا ماندند. وی خاطرنشان 

کرد: نســل جوان و دانشــگاهی ما با هدایت معاونت صنایع 
دستی کشــور در حوزه هایی مثل سفال ، نساجی، زیورآالت 
قیمتی، زیراندازها و حوزه هــای گوناگون با درک روح زمان 
و خواست زندگی مدرن دست به کارهای خالقانه ای زدند و 
زیبایی شناســی امروزی را در میدانی که ما برای آنها فراهم 

کردیم به کار بستند و این برنامه ریزی جواب داد.
وی افزود: وقتــی امروز در ایران پذیرفته شــده که برای 
اســتقبال از بزرگترین رویداد سیاسی کشــور یعنی مراسم 
تحلیف، صنایع دســتی تابلو نماد ایران باشد و با طراحی که 
کردیم پاویون جمهــوری فرودگاه بین المللی امام و مهرآباد 
را با آثار فاخر صنایع دســتی کشورمان آذین کردیم، یعنی در 
امداد از این هنرصنعت برای هویت سازی خیلی موفق بودیم.
نمایشگاه ها را به جای فروش به وظیفه ذاتی 

شان یعنی عرضه و مذاکره معطوف می کنیم
معاون صنایع دســتی کشور تاکید کرد: ما تمام تمرکز خود 
را روی فروش گذاشــتیم، چون همه این چرخه معیوب با راه 
افتادن آنجا راه می افتاد. ما توانستیم با فعال کردن حراجی ها، 
فروشگاهها، نمایشــگاههای داخل و خارج از کشور، احیای 

بازارچه های قدیم مثل عودالجان کار بزرگی کنیم.
وی افزود: نمایشــگاه ها برای ما جزو احکام ثانویه اســت، 
اصل کار ما برای رسیدن به توسعه پایدار، تقویت فروشگاه ها 
و توســعه هدایای کاربردی، ســوغات زیارتی ، خاطراتی و 
مسافرتی است. نامور مطلق گفت: چون هنوز مشکل فروش 
وجود دارد نمایشــگاه ها را برای فروش هم تقویت می کنیم، 
اما چنانچه پیشــرفت و تحولی که در فروش حاصل شــده 
ادامه یابد ما نمایشگاهها را به وظیفه ذاتی شان یعنی محلی 
برای نمایش، عرضه عمومی و مذاکرات برای فروش عمده و 
قراردادهای بزرگ معطوف می کنیم و در کنار آن یک بخش 
کوچک فروش خواهیم داشــت. وی افزود: ما هم اکنون بعد 
از چین بیشــتری تعداد شهرهای جهانی را داریم. ان شاء اهلل 
با اضافه شدن دو شهر و یک روستایی که اخیرا مورد بازدید 
ارزیابان جهانی قرار گرفت با شش شهر جهانی و یک روستا 

به زودی رتبه اول را در دنیا خواهیم داشت.
زیرساخت های مدیریت جهانی صنایع دستی 

را داریم
نامــور یادآورشــد: اگر دولــت دوازدهم کمــک کند ما 
زیرســاختهای مدیریــت جهانی صنایع دســتی را در حوزه 
نمایشــگاه، تولید و صادرات داریم و باید روی زیرساختهایی 
مثل پایانه های صنایع دســتی ، بازنگری تعرفه های صنایع 
دســتی و گمرکی کار کنیــم. و ادامه داد: نــگاه ما به آینده 
نمایشگاه ها این گونه اســت که بیشتر سفارش بگیرد و کار 
نمایشگاهی برای نشــان دادن تازه های این حوزه باشد نه 

فروش.
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دیدگاه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از برخورد پلیس با خودروهایی که اقدام به نصب برچسب های مغایر با فرهنگ و مزاحم دید کرده باشند، خبر داد.
موضوعی که سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا نیز به انجام آن تاکید کرده است. سردار تقی مهری در گفت وگو با ایسنا، درباره خودروهایی که رانندگانشان اقدام به نصب 
برچســب های غیراخالقی یا نماد موادمخدر و ... روی بدنه  آن ها کرده اند، افزود:  برابر قانون، ماموران پلیس با خودروهایی که اســتیکرهای غیرمجاز رویشان نصب شده برخورد خواهند کرد و این 

موضوع تنها محدود به نصب برچسب های موادمخدر نمی شود.
وی با بیان اینکه برخی از این استیکرها دارای محتوای نامناسب و تبلیغ موادمخدر هستند، اظهارکرد:  برخی دیگر از استیکرها نیز دید راننده ها را محدود کرده و ممکن است سبب وقوع حوادث 

رانندگی شود. از سوی دیگر اگر تزئینات خودرویی باعث شود تا شعاع نور و نور چراغ ها تحت تاثیر قرار بگیرد نیز تخلف محسوب می شود و ماموران با آن برخورد خواهند کرد.

برخورد پلیس 
با استیکرهای 
غیرمجاز روی 

خودروها

صنایع دستی را از حوزه نوستالژیک به تجاری تغییر دادیم

پرونده پیشــنهاد ثبت سرزمین ســیاه طبس ۱۷ مرداد در کمیته ثبت و حریم 
میراث طبیعی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بررسی 
و سپس این اثر در فهرست آثار طبیعی ملی ثبت شد. سرزمین سیاه نام منطقه  ای 
اســت که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب طبس و در شمالی ترین بخش پناهگاه حیات 
وحش نایبندان قرار دارد. این منطقه از سنگ ها و گدازه های آتشفشانی سیاه رنگ 
پوشــیده شده به سرزمین سیاه شهرت دارد و یکی از جاذبه های شهرستان طبس 
اســت که به لحاظ وضع ظاهری مشــابه با گندم بریان شــهداد در کرمان بوده و 

حاصل آخرین فعالیت های آتشفشانی ایران دردوره کواترنر است.
خراسان جنوبی با ثبت ملی - طبیعی محوطه های طبیعی خود، قدم بعدی برای 
حفاظت از این محوطه های ارزشــمند در سطح استان را بر می  دارد، محوطه  هایی 
که هر کدام به واســطه  داشــتن خصوصیات منحصر به  فرد، می توانند جاذبه های 

گردشگری مهمی در کشور تلقی شوند.
استان خراسان جنوبی یکی از مناطق تاریخی کشور که به واسطه داشتن فضاهای 
طبیعی زیادی که در خود دارد، پتانســیل تبدیل به مناطق نمونه گردشــگری را 
دارد، مناطقی که نخســت پس از معرفی باید حفاظت از آن ها در دستور کار قرار 
گیرد، محوطه هایی مانند »سرزمین سیاه« در طبس یا »دق و ریگ  اکبر آباد« در 
خوسف که یکی رنگ سیاه را تلقین می کند و دیگری به رنگ سفید مانند برف یا 

نمک تشبیه می شود.
زهــرا رضایی ملکوتی، مدیــر پایگاه میراث جهانی بیابان لوت با اشــاره به ثبت 
طبیعی »ســرزمین ســیاه« در طبس در فهرســت میراث ملی توضیح می  دهد: 
سرزمین ســیاه در منطقه طبس، یک منطقه پوشیده از سنگ های آذرین بیرونی 
بازالت اســت که با توجه به سیاه بودن این سنگ ها و توسط محلی ها به »سرزمین 
ســیاه طبس« معروف است، به همین دلیل در پرونده  ثبتی نیز به همین نام ثبت 
شد. به گفته  او، سرزمین سیاه در طبس به صورت متراکم ۲۴۰ کیلومتر مربع و به 
صورت پراکنده تقریبا ۴۰۰ کیلومتر مربع مساحت را در بر می گیرد این کارشناس 
ثبت آثار طبیعی خراسان جنوبی در ادامه با تاکید بر متفاوت بودن »سرزمین سیاه 
طبس« با صحرای طبس که اردیبهشت ۱۳۵۹ در آن عملیات طبس رخ می  دهد، 
اضافه می  کند: این دو، فضاهای مجزایی از یکدیگر با فاصله زیاد هســتند او با بیان 
این که هر چند شاید مشابه این سرزمین را در جاهای دیگر ایران نیز داشته باشیم، 
اما باتوجــه به موقعیت  جغرافیایی و وضعیــت آب و هوایی این منطقه، برخی از 
آن ها بسیار منحصربه فرد هستند، می  گوید: سرزمین سیاه، تقریبا مشابه محوطه  با 
»گندم بریان شهداد« در خراسان جنوبی و در قرار گرفته در بخشی از بیابان لوت 
است که در فهرست میراث  جهانی به ثبت رسیده است. این منطقه می تواند از بعد 

گردشگری قطعا رونق بسیار بیشتری داشته باشد.
محوطه سرزمین سیاه طبس در خراسان جنوبی

رضایــی ملکوتی هدف از ثبت آثار طبیعی اســتان را حفاظــت و نگه داری این 
محوطه ها می داند و می  گوید: با ثبت این محوطه  ها در فهرســت آثار ملی، وظیفه 
ما در قبال حفاظت از آن ها بسیار بیشتر می شود. او تاکید می  کند: نه فقط میراث  
فرهنگــی که حتی دســتگاه  های مختلف دولتی و مردم منطقــه به نوعی موظف 
می  شــوند که این محوطه ها را حفظ و نگه داری کنند تا از تخریب آن  ها جلوگیری 
شــود. این اثر طبیعی می  تواند یک درخت کهنســال باشد که شرایط حفاظت آن 
با محوطه های طبیعی متفاوت اســت یا جنگل یا یک اثر زمین  شناســی باشــد، 
امــا قطعا هــدف بعد از ثبت اثر یا محوطه، قطعا حفاظت و نگه داری اســت. مدیر 
پایگاه میراث جهانی بیابان لوت بــا تاکید بر برنامه ریزی هایی که برای حفاظت از 
محوطه های طبیعی ثبت شــده در فهرست میراث ملی انجام شده است، می  گوید: 
قطعــا مکاتبات زیــادی با فرماندار طبس خواهیم داشــت. قطعا با ابالغ ثبت ملی 
شــدن این محوطه  های طبیعی به مدیران شــهری، همه موظف به حفاظت از این 
محوطه ها خواهند شــد او تهیه  بروشــور و کاتالوگ برای معرفی این محوطه های 
طبیعی را از نخســتین قدم  ها در این زمینه می داند و ادامه می  دهد: زمانی که یک 
منطقه نمونه گردشــگری معرفی می  شــود، قطعا تخریب و آسیب  های انسانی نیز 
به دنبال آن می آید، این اتفاق با وارد شــدن گردشــگران به منطقه نیز ادامه  دار 
خواهد بود و تخریب هایی را حتما در پی دارد، بنابراین باید سعی کنیم به نوعی با 

برنامه ریزی هدفمند، گردشگران از این محوطه  های طبیعی بازدید کنند.
زمین سفید »دق و ریگ« اکبرآباد

رضایی ملکوتی در ادامه با اشاره به ثبت ملی محوطه  »دق« اکبرآباد در خراسان 
جنوبی در فهرســت میراث طبیعی نیز می  گوید: این منطقه به عنوان یک محوطه 
نمک  زار در شهرســتان خوســف و در روســتای اکبرآباد قــرار دارد که به دلیل 
نامگذاری مردم محلی منطقه، به »دق و ریگ« آکبرآباد معروف شــده، به همین 
دلیــل پرونده ثبتی آن نیز به همین نام اســت. این کارشــناس ثبت آثار طبیعی 
استان خراسان جنوبی، با بیان این که اکبرآباد دو بخش »ریگ« با تپه های ماسه ای 
و »دق« یک زمین شــوره زار در کنار یکدیگر دارد، ادامه می  دهد: این ظرفیت در 
مناطق نمونه گردشگری منحصربه فرد است. در »دق« یکسری زمین های شوره زار 
و کامال مســطح با پوشش گیاهی و جانوری بی  نهایت فقیر است که زمین های آن 
غیرقابل نفوذ برای آب نیز هســتند، به همین دلیل در نگاه اول به نظر می رســد 
سطح منطقه را برف پوشانده و کامال سفید است. او ادامه می دهد: محوطه »ریگ« 
به دلیــل برخورداری از تپه های ماســه ای، به »تپه  های ماســه  ای ریگ« معروف 
شده اند، بنابراین با توجه به موقعیت ارزشمند این دو پدیده به عنوان »دق و ریگ  

اکبرآباد« در فهرست میراث ملی طبیعی به ثبت رسید.
محوطه دق در اکبرآباد خوسف در خراسان جنوبی، محوطه ریگ کنار 

»دق« قرار دارد
مدیــر پایگاه میــراث جهانی بیابان لوت در خراســان جنوبــی در ادامه در باره 
برنامه ریزی هــای انجام شــده برای این محوطــه تاریخی نیز اظهــار می کند: با 
هماهنگی دســتگاه  های ذی ربط و به خصوص فرمانداری شهرســتانداری خوسف، 

یکسری برنامه های حفاظتی برای این محوطه ابالغ می شود.
وی ادامه می  دهد: این منطقه  بی  نظیر اهمیت بسیار ویژه ای در میان آثار طبیعی 
استان دارد و اهمیت آن به لحاظ پتانسیل های گردشگری و جذب توریست دالیلی 
مهم و روشــنی برای معرفــی و حفاظت از این اثر طبیعی - ملی اســت. رضایی 
ملکوتی تاکید می  کند: محوطه های طبیعی در خراسان جنوبی، مانند برخی نقاط 
دیگر در کشور زیادند، اما از این جهت اهمیت دارند که موقعیت آب و هوای خاص 
و درختان خیلی خشــک با قدمت های باال در بخش های مختلف دیده می شــوند. 
در منطقــه ای مانند نهبندان کــه میزان بارندگی زیاد اســت، جنگل وجود دارد، 
کــه منحصربه فرد اســت. اگر آن ها در جایی مانند مازندران باشــند به دلیل وفور 
بارندگی ها شاید اهمیت چندانی نداشته باشد، اما اما این موارد در چنین منطقه ای 

در نوع خود می تواند بی نظیر باشد.

سرزمین سیاه و سفید در دل خراسان جنوبی

مدیرکل توســعه و ترویج صنایع دســتی 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری گفت: برای تشــویق و ترغیب 
هتل داران و فعاالن این بخش در اســتفاده از 
محصوالت و تولیدات صنایع دســتی کشور، 
نشان ستاره فیروزه ای به صاحبان این واحدها 

اعطا می شود.
علی حاجی شــیزری روز پنجشنبه در گفت 
وگو با خبرنگار گــروه فرهنگی ایرنا افزود: در 
راستای اشاعه و ترویج صنایع دستی در هتل ها، 
پیشنهاد شــد آن دسته از هتل ها که در زمینه 
بهره برداری از صنایع دســتی اقدام کرده اند، 
ســازمان میراث فرهنگی در کنار ستاره های 
درجه بندی شــده در زمینه کیفت خدمات و 
محیط زیست، یک ستاره فیروزه ای در زمینه 
صنایع دســتی به این واحدهای صنفی اعطا 

کند.
وی با بیان اینکه کسب ستاره در دنیا نشانه 
برند و کیفیت هتل ها اســت و موجب جذب 

مشتری خواهد شــد، تصریح کرد: در این راستا گروهی 
تشکیل شده و با برنامه ریزی های به عمل آمده، بزودی 
با هماهنگی معاونت های صنایع دســتی و گردشگری 
در بخــش حمایتی و اجرایــی، اقداماتی عملی از جامعه 

هتل داران انجام خواهد پذیرفت.
گفتمان سازی توسعه و ترویج صنایع دستی

حاجی شیزری گفت: در راستای توسعه و ترویج صنایع 
دستی، آخرین اقدام عملی در این راستا، افتتاح گالری ملی 
صنایع دستی در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد بود 

که در 16 مرداد ماه این اتفاق افتاد.
مدیرکل توســعه و ترویج صنایع دستی افزود: از سال 
1343 که صنایع دســتی یک شکل قانونی و رسمی به 
خود گرفت تاکنون یک چیزی به نام گالری صنایع دستی 
نداشتیم در صورتی که مدعی هستیم سومین کشور در 
تولید متنوع ترین صنایع دستی در دنیا و همچنین دومین 
کشور از منظر داشتن شهرهای توریستی در دنیا هستیم، 

اما تاکنون در کشور یک گالری ملی نداشتیم.
وی افزود: این گالری هرچند کوچک اســت اما برای 
فعالیت هنرمندان در این عرصه با همت و تالش مدیریت 
ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در 
سالی که به نام »حصیر« اســت با برپایی نمایشگاهی 
از آثار هنرمندان حصیرباف از اســتان های محروم مانند 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، بوشهر و هرمزگان 

در 16 مردادماه راه اندازی شد.
تزیین پاویون جمهور در فرودگاه مهرآباد

حاجی شــیزری گفت: از دیگر فعالیت های این مرکز 
تزیین پاویــون جمهور در فرودگاه مهرآبــاد برای ورود 
میهمان دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود که در نوع 

خود بی نظیر بود که در این مکان 108 اثر فاخر به نمایش 
گذاشته شــد. وی افزود: میهمانان جمهوری اسالمی در 
این ایام در بدو ورود به ایران با یک موزه صنایع دســتی 
مواجه و در این رهگذر با فرهنگ و صنایع دســتی ایران 
بیشــتر آشنا می شوند و هنگام خروج از کشور نیز از این 
موقعیــت پیش آمده و معرفی آثار صنایع دســتی ایران 

نهایت استفاده را کردند.
مسابقه بزرگ طراحی صنایع دستی

مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی افزود: در بحث 
توسعه و ترویج صنایع دستی بحث مسابقه بزرگ طراحی 
بود که این رویداد هنری از مهر ســال گذشته استارتش 
زده شد و عالقه مندان از 25 فروردین تا سوم اردیبهشت 
ماه امسال در نمایشگاهی که به همین منظور و در خانه 
هنرمندان برگزار شــد، شرکت کردند که این حرکت نیز 
در راســتای طراحی و کابردی کردن محصوالت صنایع 

دستی بود.
فجر صنایع دستی

حاجی شــیزری گفت: یکی دیگر از اتفاقات خوبی که 
برای معرفی صنایع دستی ایران و به تازگی در این حوزه 
شکل گرفت »فجر صنایع دستی« بود و با توجه به اینکه 
38 ســال از پیروزی انقالب اســالمی ایران می گذرد، 
جشنواره فجری به نام صنایع دستی به عنوان اصیل ترین 

و ناب ترین اثر ایرانی در کشور نداشتیم.
وی افزود: سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی و 
خیلی دیگر از هنرهای ایرانی دارای فجر هســتند ولی 
صنایع دستی به عنوان اصیل ترین و ناب ترین هنر ایرانی 
تا پیش از این فجر نداشــت. جشنواره و فجرها در ایران 
در واقع یک استارت آپ هستند و گروه های شرکت کننده 
در ایــن رویداد فرهنگی و هنــری ضمن عرضه آخرین 

دستاوردها، ظرفیت هایی برای جهش و رشد 
هنر پیدا کرده اند.

حجای شیزری گفت: سال گذشته با توجه به 
مصوباتی که در شورای عالی انقالب فرهنگی 
داشتیم اولین فجر صنایع دستی ایران را برگزار 
کردیم که یک اتفاق مبارک بود و در کنار آن 
همایش دانش آموختگان صنایع دســتی و دو 
کارگاه بین المللی برای هنرمندان صنایع دستی 

برگزار شد.
وی افزود: در این رابطه همچنین یک کارگاه 
فوق العاد رنگرزی با حضور 85 استاد رنگرزی 
از ایران و کشورهای هند، پاکستان، بنگالدش 
برای تبادل اطالعات در شهر اصفهان برپا شد 
و در این همایش مشترک یک مدل جدیدی از 
آموزش دراین عرصه به مورد اجرا گذاشته شد.

مستند سازی و ترویج صنایع 
دستی

مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی گفت: 
حمایت سایت ها و رســانه ملی و رسانه های 
مکتوب از صنایع دستی موجب شد که فعالیت هنرمندان 
در این عرصه در ســطح کشور دیده شــود و در رادیو و 
تلویزیون هم برنامه های خوبی اجرا شده و درحال حاضر 

نیز ادامه دارد.
بیست وهشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

حاجی شــیزری از برپایی بیست و هشتمین نمایشگاه 
ملی صنایع دســتی کشــور از یکم تا هفتم شهریور ماه 
در محل نمایشــگاه بین المللی تهران خبــر داد و افزود: 
صنایع دســتی در این مکان یک فضایی ایجاد کرده با 
عنوان »صنایع دســتی و کودک« که در این راستا برای 
فرهنگسازی از پایه، مربیانی انتخاب شده اند و با آموزش 
و پرورش نیز هماهنگ شده طی مدت برگزاری نمایشگاه 
با حضور دانش آموزان که در پایگاه های تابستانی فعالیت 
دارند در این مکان حاضر شده و از نزدیک با صنایع دستی 
از جمله گلیم بافی، سفالگری، چاپ پارچه، حصیربافی و 
معرق، آشنا شده و برای انتخاب شغل و رشته تحصیلی در 

آینده خود تصمیم درست بگیرند.
کلینیک و کارگاه مشاوره طراحی و خالقیت

وی گفت: یکی از مشکالت در حوزه صنایع دستی از 
گذشته تاکنون بحث طراحی است، و صنایع دستی کشور 
در زمینه طراحی یا دچار ضعف بود یا اینکه از طرح های 
روز دنیا فاصله داشــت. حاجی شیزری افزود: مسئوالن 
تصمیم گرفتند با راه اندازی غرفه کلینیک و کارگاه مشاوره 
طراحی و خالقیت در نمایشگاه ملی صنایع دستی، طی 
این مدت با تاکید بر حفظ اصالت و هویت صنایع دستی 
ایران به تولیدکنندگان مشــاوره داده شود تا نوع آوری در 
کارهــا و همچنین افزایش تولید و عرضه محصوالت را 

شاهد باشیم.

ســاماندهی محله تاریخی»سردشت«، بررســی وضعیت محوطه تاریخی 
»کهنه کلوخ« در شهرســتان سربیشــه و مرمت های مشارکتی در خراسان 
جنوبی از مهم ترین اقدماتی است که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری خراسان جنوبی در طول چند ماه گذشــته در دستور کار قرار 

داده است.
به گزارش ایســنا، اقدس کرم پور، مدیر پایگاه شهر تاریخی تون و پایگاه 
میــراث جهانی قنوات بلده فــردوس از ســاماندهی ورودی محله تاریخی 
سردشــت خبر داد و گفت: یکی از مشــکالت معرفی محله سردشــت به 
گردشگران هدایت نکردن مناسب گردشگر با توجه به فاصله محله تا خیابان 
رسالت )یکی از محله های تاریخی منطقه( و حضور اصناف مختلف در بدنه 
این خیابان است که باعث خدشه منظر این محله از خیابان رسالت شده است. 
وی افزود: به منظور رفع این مشکل و هدایت آسان تر گردشگران نسبت به 
ســاخت سردر این محله اقدام شــد که باعث راهنمایی بهتر گردشگران به 
سمت سطح شهر و بافت تاریخی می شود. به گفته او نورپردازی المان سردر 
و کف سازی مسیر تا حمام سردشت یکی از مهم ترین برنامه های پایگاه شهر 

تاریخی »تون« است که در ماه های آینده به مرحله اجرایی می رسد.
گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه 

کهنه کلوخ
ســید احمد برآبادی مســئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی و 
گردشگری استان خراسان جنوبی، نیز با اشاره به انجام گمانه زنی به منظور 
تعیین عرصه و حریم محوطه »کهنه کلوخ« در شهرســتان سربیشه استان 
خراســان جنوبی با هدف حفاظت این محوطه از تخریب بیشــتر و مطالعه 
داده ها و یافته های این محوطه ارزشمند، گفت: محوطه کهنه کلوخ در فاصله 
45 کیلومتری جنوب شرق شهر سربیشه و حاشیه جنوبی روستای حسین آباد 
معروف به »غیناب«، از محدود محوطه های ارزشــمند و غنی قرون میانی 
اسالمی در شرق رشته کوه مومن آباد در خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه 
به شــمار می رود. وی افزود: بدون شک ارتباط محوطه باستانی کهنه کلوخ 
با قالع قرون میانی اسالمی در محدوده سربیشه و مومن آباد انکار ناشدنی 
است، چون داده های مشابه این محوطه را در قلعه هایی مانند سربیشه، درح، 

قالع ناحیه گرسک و قلعه کل حسن صباح )مومن آباد( می توان دید.
محوطه تاریخی کهنه کلوخ در شهرستان سربیشه

او با بیان این که مشابه یافته های این فصل را در محوطه »کهنک« در 40 
کیلومتری غرب این محوطه نیز می توان دید، بیان کرد: با توجه به داده های 
سطحی که در بررسی های ســطحی از محدوده محوطه مورد مطالعه قرار 
گرفته اند، می توان گفت که محوطه کلــوخ یک مرکز تولیدی یا کارگاهی 
بوده که در همه جای آن آثار ســرباره کوره های فلزگری و پخت ســفال و 

کانال سفال وجود دارد.
تخریب ها از ابتدای قرن 14 آغاز شده اند

برآبــادی با تاکید بر این که از ابتدای قرن 14 فعالیت های کشــاورزی در 
دشت حسین آباد باعث تخریب این محدوده باستانی شده، بیان کرد: در حال 
حاضر نیز عالوه بر تعیین حریم محوطه قلعه حســین آباد که بنایی صفوی 
است و در داخل محوطه قرار گرفته، عملیات مطالعه و مستندنگاری محوطه 
نیز در دســتور کار اســت. او اضافه کرد: کار تعیین حریم محوطه با استفاده 
و بررســی عکس هایی هوایی در دهه 40 و 50 شمسی آغاز شد که در این 

تصاویر میزان تخریب به محوطه در طول این دوران مشخص است.
بــه گفته او؛ در این برنامه نزدیک به 25 گمانه در ابعاد مختلف به منظور 
تعیین حریم و محدوده باستانی آن حفر و مورد کاوش قرار گرفت و سفالینه ها 
و داده های حاصل از گمانه عکاســی، طراحی و ترسیم شده و گزارش کامل 
این برنامه تحویل پژوهشکده باستانشناسی می شود. در پایان کار و مشخص 

شدن محدوده محوطه نیز حریم آن با تابلو مشخص می شود.

مدیرکل توسعه و ترویج صنایع دستی:

هتل داران نشان ستاره فیروزه ای صنایع دستی دریافت می کنند
از ساماندهی تاریخ در سردشت تا 
مرمت های مشارکتی خراسان جنوبی


