
مولود زندی نژاد

بیــش از ســی هنرمنــد حــوزه هنرهــای ســنتی و صنایع دســتی بــه 
کــه روز چهارشــنبه،  نمایندگــی هنرمنــدان ایــن حــوزه در نشســتی 
بهمــن  بــا  شــد،  برگــزار  هنــر  فرهنگســتان  در   ،1400 فروردیــن   11
کردنــد. گفت وگــو  نامورمطلــق، رئیــس فرهنگســتان هنــر، دیــدار و 

کــه بــا حضــور بعضــی از مســئوالن فرهنگســتان  در ایــن نشســت 
هنــر برگــزار شــد، ابتــدا حســین بختیــاری، رئیــس هیئــت مدیــره و 
کشــور، آمادگــی ایــن  مدیرعامــل مجمــع هنرمنــدان صنایع دســتی 
قشــر از هنرمنــدان را بــرای حضــور در صحنــه تولیــد، بنــا بــر شــعار 
و  پشــتیبانی ها  )تولیــد؛   1400 ســال  بــرای  رهبــری  معظــم  مقــام 

کــرد. اعــالم  مانع زدایی هــا(، 

عرصــه  ایــن  هنرمنــدان  از  یــک  هــر  معرفــی  بــه  ســپس  بختیــاری 
نیــز  کــرد: در حــوزه تشــکل های صنایع دســتی  و اظهــار  پرداخــت 
گــروه  کنــار  کارگروهــی در  بــا تشــکیل  تــا  ایــن آمادگــی وجــود دارد 
هنــر  فرهنگســتان  صنایع دســتی  و  ســنتی  هنرهــای  تخصصــی 
یــم و بــرای ایجــاد  بــه فعالیــت بیشــتر بــرای رفــع ایــن موانــع بپرداز

کنیــم. تــالش  مناســب  ســاختاری 

گچ بــری  رشــته  پیش کســوت  هنرمنــد  پیــران،  حســن  ادامــه،  در 

دیدار رئیس فرهنگستان هنر با جمعی از 
 هنرمندان حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی

کــه در ایــن حــوزه  ســنتی، بــا انتقــاد از حمایت نکــردن از مصدومانــی 
گفــت: تمــام فعــاالن در ایــن  کــرد و  فعالیــت دارنــد، ســخن آغــاز 
کــه بــا خطرهایــی مواجه انــد.  حــوزه از صنایع دســتی ســربازانی اند 
کار مجــروح و بعضــی بــه قطــع عضــو دچــار  بســیاری از آنهــا در حیــن 
می شــوند، ولــی متأســفانه مســئوالن صنایع دســتی حمایتــی از آنهــا 

نمی کننــد.

دیگــر  از  چــرم،  ی  رو نقاشــی  هنــر  مــدرس  ســیف الهی،  بهــروز 
کــه بــه مشــکالت و مســائل پیرامــون  حاضــران در ایــن نشســت بــود 
از  گفــت: بســیاری  و  ایــن حــوزه پرداخــت  و اســتادان  هنرمنــدان 
ــواده  ــزاق خان کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد منبــع ارت کســانی 
گرفــت در  کــه از آنهــا صــورت  کنــون حمایت هایــی  خودنــد؛ امــا تا
ــه شــرکت در  کــه آنهــا قــادر ب قالــب برگــزاری نمایشــگاه هایی اســت 

نیســتند. آن 

او در همیــن زمینــه ادامــه داد: متأســفانه مشــکالت عدیــده ای در 
کــه بایــد بــه هنرمنــدان  زمینــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی و خدماتــی 
گریبانگیــر ایــن قشــر شــده اســت و فعالیــت مــا در ایــن  داده شــود، 
یــک ســال، به رغــم برنامه ریزی هــا، بــا مشــکالت بســیاری همــراه بــود 



4

14
00 

هار
3، ب

ه 7
مار

، ش
شم

ل ش
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

کارگاه هــا و فعالیت هــا منتهــی شــد. مــا  کــه بــه تعطیلــی بســیاری از 
کــز  کــه در ایــن زمینــه در مرا کســانی  کــه متأســفانه وضــع  شــاهدیم 
کســانی  اســتان ها و شهرســتان ها فعالیــت دارنــد به مراتــب بدتــر از 
کــه در مرکــز زندگــی  می کننــد. شــاید افزایــش آمــار اشــتغال در  اســت 
ــع  ــه وض ــخگویی ب ــا پاس ــد، ام ــنودکننده باش ــیار خش ــوزه بس ــن ح ای
کــه بتوانــد رشــد ایــن آمــار  معیشــت بایــد به گونــه ای برنامه  ریــزی شــود 

اســتمرار داشــته باشــد.

یه زهــرا، هنرمنــد عرصــه  در ادامــه ایــن نشســت، ســید امیراحمــد ذر
کــرد:  کریــم عنــوان  طراحــی نقــوش فــرش، بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن 
52درصــد هنرمنــدان ایــن عرصــه بــا ســه مشــکل اساســی در زمینــه 
»مــواد اولیــه«، »کیفیــت تولیــد« و »بســته بندی و عرضــه بــه بــازار« 
دچارنــد. منظــور مقــام معظــم رهبــری جهــش تولیــد در هنرهــای 
بــه  به وضــوح  توســعه  ششــم  برنامــه  در  کــه  اســت  ملــی  و  بومــی 

حمایــت از هنرهــای ســنتی اشــاره شــده اســت. 

شــیوه  بــه  مهارتــی  آموزش هــای  کــرد:  اضافــه  زمینــه  همیــن  در  او 
بــا  صنایع دســتی  بومــی  دانــش  اشــاعه  بــرای  گردی  شــا و  اســتاد 
کاهــش دهــد،  دیــدگاه علمــی می توانــد مشــکالت ایــن عرصــه را 
کمــی بســنده   زیــرا در حــال حاضــر بــه تربیــت نیــرو و آموزش هــای 

شــده اســت. 

حســین غزنــوی، دیگــر هنرمنــد حاضــر در ایــن نشســت، نیــز در ادامــه 
کــه در ایــن راه وجــود دارد پرداخــت  تی  بــه بحــث صــادرات و مشــکال
گفــت: متأســفانه مــا در حــوزه تولیــد دچــار مشــکالت اساســی  و 
یــم، در حــوزه صــادرات نیــز بــه  هســتیم و وقتــی در تولیــد مشــکل دار

گونــه دچــار مشــکلیم.  همیــن 

ــزود: صــادرات صنایع دســتی طــی ســال های  او در همیــن زمینــه اف
ابتــدای  و بی مهــری مواجــه شــده اســت. در  کم توجهــی  بــا  اخیــر 
و  گفتــن مشــکالت  و  کنیــم  بهتــر اســت حرکــت  و  ســال هســتیم 
کشــورهایی ماننــد  کــرد، زیــرا  حل نشــدن آن دردی را دوا نخواهــد 
کرونــا  هندوســتان و چیــن نیــز بــه دلیــل وضعیــت همه گیــری ویــروس 

ایــن مشــکالت را داشــتند.

کــرد: مــا بایــد  او بــا ارائــه پیشــنهادی راهبــردی در ایــن زمینــه اضافــه 
هــدْف  بازارهــای  خواســته  اســاس  بــر  و  پیــدا  را  هــدف  بازارهــای 
کارگروه هــای مشــترک بیــن  گمرکــی و وضعیــت حمل ونقــل و  قوانیــن 

ــم.  کنی ــاد  ــدف ایج ــورهای ه کش ــران و  ای

فرهنگســتان  رئیــس  نامورمطلــق،  بهمــن  دیــدار،  ایــن  ادامــه  در 
و  ســنتی  هنرهــای  حــوزه  در  کنــون  تا کــه  برنامه هایــی  بــه  هنــر، 
کــرد:  صنایع دســتی در فرهنگســتان هنــر برگــزار شــد اشــاره و اظهــار 
ایــن هنرهــا داشــته و  بــه  فرهنگســتان هنــر عالقه منــدی بســیاری 
گردهمایــی  کنــون برنامه هــای پژوهشــی بســیاری، ماننــد دو دوره  تا
صنایع دســتی،  کارگاه هــای  ایــران،  هنــر  یادرفتــه  از  گنجینه هــای 
برجســته،  هنرمنــدان  بــا  گفت وگــو  و  نمایشــگاه ها  همایش هــا، 
کــرده اســت؛ همچنیــن  برگــزار و از پیش کســوتان ایــن عرصــه تجلیــل 
فعالیــت چشــمگیری در نشــر و چــاپ کتاب هــای ایــن حــوزه داشــته 

اســت.

از  کــه  صنایع دســتی،  و  ســنتی  هنرهــای  تخصصــی  گــروه  بــه  او 
ابتــدای تأســیس فرهنگســتان هنــر بــه فعالیــت پرداختــه، اشــاره و 
کــه در ایــن زمینــه  کــرد: فرهنگســتان هنــر سال هاســت  خاطرنشــان 
کنــار  کارگروه هایــی در  فعالیــت دارد، امــا بــه نظــر می رســد وجــود 
تولیــد  موانــع  برداشــتِن  تســریِع  در  گــروه تخصصــی می توانــد  ایــن 
کــه هــم  کارگروه هایــی متشــکل از خــود هنرمنــدان  بســیار مؤثــر باشــد؛ 
ــای  ــرح و ایده ه ــد ط ــند و بتوانن ــنا باش ــر آش ــا هن ــم ب ــت و ه ــا مدیری ب
ی ایــن ایده هــا  منطقــی و دسته بندی  شــده بدهنــد و مــا بتوانیــم رو

کنیــم.  کار  متمرکــز شــویم و 

رئیــس فرهنگســتان هنــر در زمینــه همکاری هــای مشــترک تصریــح 
کــرد: فرهنگســتان هنــر پشــتیبان کیفیــت در تولیــد و توســعه تجــارت 

در صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اســت.

پندارونــد،  حســین  اصغــرزاده،  ســعیده  انشــایی،  محمــد 
کاظمــی از  ــر  ســیدمحمود ســیداحمدیان، مجتبــی احمدخــان و نّی

بودنــد.  نشســت  ایــن  در  حاضــر  هنرمنــدان  جملــه 


