
محمود شهریاری معتقد است: بازیگرانی که کار اجراء انجام 
می دهند، ضرر خواهند دید و کارگردان ها برای سریال های 
خود به سراغ شان نمی آیند، زیرا به چهره تکراری تبدیل 

شده اند.
این مجری تلویزیون در گفت وگو با ایسنا با اشاره به مرز میان 
بازیگری و اجراء اظهار کرد: مرزهای بین بازیگری و اجراء باید 
رعایت شود و وقتی بازیگران کارشان به دلیل تولیدات پایین سینما 
و تلویزیون کاهش پیدا می کند، بیکار می شوند و اولین پیشنهادی 
که به آن ها می شود را قبول می کنند. اما کار اجراء برای بازیگر به 
ضرر اوست، به دلیل این که اجراء و بازیگری دو مقوله کامال متفاوت 
هستند و نباید مرز آن ها با هم ادغام شود. به نظرم باالخره تولیدات 
سینما افزایش پیدا می کند و تلویزیون هم به دست مدیران اهل 
سپرده می شود و تولیدات آن  بیشتر خواهد شد؛ بنابراین بازیگرانی 
که کار اجراء انجام می دهند، ضرر خواهند دید و کارگردان ها به 

سراغ شان نمی آیند زیرا به چهره تکراری تبدیل شده اند.
او با انتقاد از تلویزیون برای بهره گیری از چهره های مشهور 
به عنوان مجری، ادامه  داد: تلویزیون ضرر اصلی را خواهد کرد. زیرا 
برای جذب مخاطبان خود سلبریتی ها را برای اجرای مسابقات 
می آورد و فکر می کند که می تواند خود را نجات دهد، اما حتی 

این مهره ها را هم می سوزاند و آن ها را از سوپراستاری می اندازد.
شهریاری درباره دالیل فعالیت نکردن در تلویزیون گفت : در 
طول تاریخ تلویزیون هیچ وقت نگفته اند که چرا ممنوع شدید و 
چرا برگشتید. خودم نیز هنوز نمی دانم که چرا در تلویزیون کار 
نمی کنم. قبال هم ممنوع شدیم و باز هم دعوت به کار شدیم. حتی 
در آن زمان نیز پرسیدیم که دلیل این اتفاق چیست که آن ها 
دلیل را کج سلیقگی عنوان کردند. متاسفانه تلویزیون خطوط قرمز 
زیادی دارد و با تغییر مدیران و سالیق عوض می شود که خطرناک 
است، زیرا باید اصول ثابتی داشته باشیم که آن را به همه جا ابالغ 

کنیم نه این که با تغییر یک مدیر تمام خطوط قرمز عوض شود.
قرمز  خطوط  بودن  سیال  به  اشاره  با  تلویزیون  مجری  این 
تلویزیون ادامه  داد: به عنوان نمونه خطوط قرمز در شبکه سه 
و شبکه نسیم به کلی متفاوت است؛ برای مثال موسیقی ای که 
از شبکه نسیم می شنویم، از هیچ شبکه دیگری نخواهیم شنید. 
چرا باید این تفاوت ها وجود داشته باشد؟ آن ها به دالیل پیش 
پا افتاده ای مجریان را کنار می گذارند. برای مثال با برنامه »۹۰« 
چه کردند؟ با این که با افتخار از آن نام می بردند. من از سال 
۹۳ در تلویزیون اجرایی نداشتم و زمانی متوجه این مساله شدم 

که یک تهیه کننده طرحی را به تلویزیون ارائه داده بود و به من 
پیشنهاد اجرای آن را داد، اما زمانی که این مساله را به سازمان 
صداوسیما گفت، آن ها گفته بودند که فرد دیگری را به عنوان 
مجری انتخاب کنید. به نظرم یکی از اصول مدیریتی این است که 
مدیر قابلیت های زیر دست خود را بشناسد و از آن ها استفاده کند.

او با اشاره به مسابقاتی که در حال  حاضر از تلویزیون پخش 
می شود، گفت : استقبال چندانی از مسابقات »برنده باش« و »پنج 
ستاره« نشده، به دلیل این که کار اجراء با بازیگری متفاوت است. 
بازیگر یک متن را حفظ می کند و ژست می گیرد و مطابق با سلیقه 
کارگردان آن را ایفاء می کند، اما اجراء بداهه است که مجری در 
لحظه باید جمله ای را بیان  کند. بازیگری که فقط یاد گرفته متنی 
را حفظ کند و مطابق با سلیقه کارگردان آن را ادا کند، نمی تواند 

کار اجراء انجام دهد.
کرد:  اظهار  صداوسیما  مدیران  درباره  تلویزیون  مجری  این 
امیدوارم یک روز مدیران ما از خواب غفلت بیدار شوند؛ البته 
حس می کنم که خودشان را به خواب زده اند و در یک برج عاجی 
نشسته اند و شبکه های خودمان را قابل مقایسه با هیچ شبکه 
خارجی نمی دانند. در صورتی که تمام مخاطبان ما به برنامه های 

تولیدی ساده و پیش پا افتاده آن ها جذب شده اند.
شهریاری بیان کرد: یک شبکه تلویزیونی ماهواره ای مجریان 
خود را جمع آوری می کند؛ آن ها آواز می خوانند و مردم جذب 
این برنامه می شوند، در حالی که ما خودمان مجریان متخصص 
داریم. مدت زیادی است که دانشکده صدا و سیما را داریم و با 
این که فارغ التحصیالن در این عرصه ها دوره دیده اند از آن ها هیچ 

استفاده ای نمی شود و به جای آن بازیگران برای اجراء به تلویزیون 
آورده می شوند.

این مجری تلویزیون در پایان گفت: امیدوارم فردی یک روز از 
طرف مجلس شورای اسالمی از سازمان صداوسیما جواب بخواهد. 
نمی شود که صداوسیما در برابر بودجه ای که دریافت و آن را نابود 
می کند، جوابی ندهد. تعداد زیادی از شبکه های تلویزیون با چه 
هدفی تاسیس شده اند، در حالی که هیچ بیننده ای ندارند. به نظرم 
تعداد بینندگان تلویزیون از کارمندان سازمان صداوسیما کمتر 
است. آیا نماینده مجلس شورای اسالمی نباید به صورت سئوال و 
تحقیق، مساله بودجه و عملکرد صداوسیما را مطرح کند که موقع 
بودجه دادن به سازمان دقت داشته باشند؟ این پول های مردم 

رنج کشیده است که برای گذران عمر خود دچار مشکل هستند.

6فرهنگی

بازیگر بی حاشیه با دو فیلم بر پرده سینماها

دو فیلم »آستیگمات« و »سرو زیر آب« این روزها در حالی بر پرده سینماها 
اکران می شوند که یک بازیگر مشترک دارند؛ بازیگری که اگرچه پیشینه 
تئاتری اش قوی تر است اما در سینما هم با دو سیمرغ بلورین سابقه ای 

درخشان دارد.
به گزارش ایسنا، مهتاب نصیرپور که فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر 
است، از دهه ۶۰ بازیگری در عرصه تئاتر را آغاز کرد و در این سال ها که با فراز 
و نشیب هایی هم همراه بوده و گاهی چند سالی از صحنه دور بوده، در تئاترهای 
زیادی بازی کرده که البته بیشتر آن ها در قالب یک گروه و به کارگردانی محمد 

رحمانیان بوده است.
با  سینما  در  داشته،  حضور  هم  تلویزیونی  سریال  و  تله تئاتر  چند  در  که  او 

کارگردان های شناخته شده ای همکاری کرده است.
نصیرپور سال ۷۰ در اولین فیلم سینمایی خود جلوی دوربین بهرام بیضایی در 
فیلم »مسافران« رفت و سه سال بعد در »الو الو من جوجوام« به کارگردانی مرضیه 
برومند همبازی مهدی هاشمی، رقیه چهره آزاد، محمود بصیری و فهمیه راستکار 

شد.
او که در این سال ها روند هر دو، سه سال یک بار بازی در فیلم های سینمایی 
را تقریبا حفظ کرده، پس از »دنیای وارونه« شهریار بحرانی، بار دیگر در فیلمی از 
بهرام بیضایی با نام »سگ کشی« بازی کرد که از آخرین فیلم های سینمایی این 

کارگردان است. 
مهتاب نصیرپور سال ۸۰ در فیلم »من ترانه ۱۵ سال دارم« رسول صدرعاملی بازی 
کرد که سیمرغ بلورین بهترین نقش دوم را برای این فیلم از جشنواره فجر گرفت و 
بعد در »به نام پدر« ابراهیم حاتمی کیا و در کنار بازیگرانی همچون پرویز پرستویی و 
گلشیفته فراهانی بازی کرد. این فیلم هم برای نصیرپور سیمرغ بلورین بهترین نقش 

دوم را به همراه داشت.
»فرزند خاک« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر دیگر فیلم این بازیگر بوده که 
البته بعد از آن به گفته خودش چندان پیشنهاد بازی در فیلم سینمایی نداشته تا 
اینکه اوایل دهه ۹۰ به فیلم »دو« به کارگردانی سهیال گلستانی می رسد و او نقشی 
دیگر را در این فیلم به نمایش می گذارد. هرچند پیش از آن در انیمیشن »تهران 

۱۵۰۰« بهرام عظیمی هم یکی از بازیگران بود.
نصیرپور در سال ۹۶ در دو فیلم بازی می کند که االن هر دو و همزمان با هم در 
حال اکران هستند؛ »سرو زیر آب« به کارگردانی باشه آهنگر که نصیرپور در ان نقش 
مادری را بازی کرده که در انتظار بازگشت فرزندش از جبهه است و در »آستیگمات« 
مجیدرضا مصطفوی هم نقش مادری رنج کشیده را ایفا کرده که سختی های زیادی را 

برای آرامش خانواده اش به دوش می کشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم کرد:

کاهش قاچاق کتاب با راه اندازی سامانه نوین نشر
سیدعباس صالحی در مراسم رونمایی از سامانه نوین نشر کتاب گفت: 
راه اندازی سامانه نوین نشر کتاب منجر به کاهش قاچاق کتاب می شود و 

امکان تفکیک کتاب های مجاز از غیرمجاز را فراهم می آورد.
به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، مراسم بازگشایی مرکز اسناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه این 
وزارتخانه و همچنین آیین رونمایی از سامانه نوین نشر کتاب و تجلیل از کتابفروشان 

پیشکسوت، با حضورجمعی از معاونان، مدیران و اهالی نشر و کتاب برگزار شد.
در این مراسم سیدعباس صالحی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی - گفت: در 
ایامی که در معاونت امور فرهنگی مشغول به خدمت بودم، دغدغه بسیاری از ناشران 
شهرستانی رفت وآمد و ایجاد فاصله کاری برای آن ها بود. گام اولی که برای رفع این 

مشکل از سوی اداره کتاب برداشته شد، توسعه توکن ها بود.
او افزود: امروز در ادامه مسیر توکن ها گام دیگری با عنوان راه اندازی سامانه نوین 
نشر کتاب برداشته شد که با آن ناشران شهرستانی و تهرانی شرایط بهتری نسبت به 
گذشته خواهند داشت و از طرفی وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در معاونت 

امور فرهنگی روان تر، راحت تر و با تسهیالت بیشتری طی می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی سپس بیان کرد: از طریق این سامانه ناشر به طور 
همزمان با خانه کتاب، نهاد کتابخانه های عمومی بدون زمان با فاصله و مراجعات 

حضوری ارتباط برقرار می کند و این روند تسهیل کننده تر است.
او در ادامه خاطرنشان کرد: با حذف توکن امکان دسترسی آن الین و متعدد برای 
ناشر ایجاد می شود و از طریق تلفن همراه هوشمند قابل دسترسی است و امکان 
قاچاق کتاب نیز به حداقل می رسد و این سامانه امکان تفکیک کتاب های مجاز از 

غیرمجاز را فراهم می آورد.
قاچاق کتاب تهدیدکننده نشر و فرهنگ است

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی اظهار کرد: این سامانه در کاهش قاچاق کتاب 
که یکی از مساله های مهم نشر است، موثر است. قاچاق کتاب تهدیدکننده نشر و 
فرهنگ کشور محسوب می شود و این سامانه به گونه ای امکان تسهیالت بیشتر در 

نحوه خدمات دهی به ناشران را به وجود می آورد.
صالحی در عین حال تصریح کرد: این سامانه منجر می شود تا وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی وظایف حاکمیتی خود در تجمیع آمار و اطالعات را آماده تر کند و 

آن را ارتقاء دهد.
کتابفروشی ها پاتوق فرهنگی و اجتماعی هستند

او در ادامه با اشاره به نقش کتابفروشی ها در توسعه فرهنگ کشور ادامه داد: توجه 
به کتابفروشان از موضوعات جدی است که در دوره قبل و اکنون در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی مورد تاکید بوده است، زیرا کتابفروشان صرفا یک واسطه انتقال کتاب 

نیستند و به عنوان پایگاه فرهنگی و اجتماعی و پاتوق فرهنگی محسوب می شوند.
و  شهرها  در  را  فرهنگی  کانون های  این  باید  بنابراین  کرد:  تصریح  صالحی 

شهرستان ها زنده نگه داریم و جلوی افول و خاموشی آن ها را بگیریم.
فرهنگ مراجعه به کتابفروشی ها را ارتقاء دهیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین اظهار کرد: با نگاه به توسعه و توجه جدی 
به کتابفروشی ها تجهیز و تاسیس کتابفروشی های جدید آغاز شد، ولی باید با منابع 

جدید به توسعه کتابفروشی های موجود فکر کنیم و جلوی تعطیلی آنها را بگیریم.
او با تاکید بر این که باید فرهنگ مراجعه به کتابفروشی ها را ارتقاء دهیم، ادامه داد: 
باید نسل جدید را برای مراجعه به کتابفروشی ها تشویق کرد و این امر در تربیت 

اجتماعی آن ها قرار گیرد.
صالحی با اشاره به طرح های عیدانه و تابستانه کتاب، جام باشگاه های کتابخوانی 
و دوشنبه های کتابخوانی در مهدکودک ها، گفت: این طرح ها ملزم به خرید کتاب از 

کتابفروشی ها هستند.

اخبار
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افتتاح یک گالری با نمایش آثار یک مجسمه ساز
گالری دیلمان اولین نمایش عمومی خود را با آثاری از سیمین اکرامی، مجسمه ساز پیشکسوت آغاز می کند. به گزارش ایسنا، گالری دیلمان در ابتدای کار خود همراه با نمایش آثار، اقدام به چاپ کتابی از زندگی و آثار سیمین اکرامی کرده است 
و امیدوار است این روند را برای هنرمندان دیگر خود نیز ادامه دهد. این گالری در حال حاضر به ارائه آثار در حوزه نقاشی و مجسمه می پردازد. گالری دیلمان 1۶ آذر برای نخستین بار بر روی مخاطبان گشوده خواهد شد و عالقه مندان هنرهای 

تجسمی می توانند برای بازدید از نخستین نمایشگاه این گالری از آثار سیمین اکرامی به آدرس تهران، خیابان شریعتی، خیابان پورمشکانی شماره ۵۰ مراجعه کنند و جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 2287۵۶3۶ تماس بگیرند.

محمود شهریاری درباره سپردن اجراء به بازیگران عنوان کرد:

تلویزیون سوپراستارها را برای نجات خود می سوزاند

اولویت های برای رییس جدید سازمان سینمایی

درخواست رسیدگی به مشکالت صنوف خانه سینما

»غول مدفون« ایشی گورو نقد می شود

اینکه فیلم و سالن سینما، الزم و  با اشاره به  رئیس انجمن سینماداران 
ملزوم هم هستند درباره اولویت هایی که می تواند جزو کارهای رئیس جدید 
سازمان سینمایی قرار بگیرد، گفت: باید جلساتی به صورت مکرر در سازمان 
سینمایی برگزار شود تا مدیران ارشد این سازمان از ریز جزئیات فعالیت 
اصناف مطلع باشند، هیچ مدیری نمی تواند با یک یا دو بار جلسه رئوس 

مسائل صنفی را کامال متوجه شود.
این پرسش که چه  به  پاسخ  در  ایسنا  با  اشرفی در گفت وگویی  قاصد  محمد 
انتظاراتی از رییس جدید سازمان سینمایی وجود دارد و انجام چه کارهایی می تواند 
در اولویت های او قرار بگیرد؟ بیان کرد: یکی از اقداماتی که باید در سازمان سینمایی 
صورت بگیرد، رسیدگی به مشکالت صنوف خانه سینما است. کامال واضح است که 
رئیس سازمان سینمایی و هر شخص دیگری که در رأس هرم سازمانی قرار می گیرد 
و اصناف و انجمن هایی زیر نظر او فعالیت  می کنند، نمی تواند از همه چیز مطلع باشد.

او ادامه داد: کار صنوف را باید به خودشان واگذار کرد تا بتوانند انسجام خود را حفظ 
کنند و خط روشنی برای فعالیت داشته باشند. اهالی یک صنف نسبت به مسائل و 
مشکالتی که در درون خودشان وجود دارد، کامال مطلع هستند و به آن اشراف دارند 

بنابراین خودشان بهتر از مدیران باالیی می توانند آنها را برطرف کنند.
مدیر سینما »ماندانا« با تاکید بر اینکه صنوف کار مدنی و قانونی انجام می دهند، 
گفت: مدیران ارشد باید بتوانند راهنمایی های درستی به انجمن ها و صنوف بدهند 
نه آنکه خودشان اهالی صنف را بیکار کنند و اختیار را در دست بگیرند. صنوف کار 
مدنی انجام می دهند و برای ذی نفعان خود فعالیت می کنند بنابر این نباید به صورت 
سلیقه ای به کار آنها نگاه شود. به همین منظور باید جلساتی به صورت مکرر در سازمان 

سینمایی برگزار شود تا مدیران ارشد این سازمان از ریز جزئیات فعالیت اصناف مطلع 
باشند. هیچ مدیری نمی تواند با یک یا دو بار جلسه رئوس مسائل صنفی را حل کند و 
از آن مطلع شود. نکته دیگری که در این جلسات باید به آنها توجه شود این است که 
یک نفر نمی تواند تمامی مشکالت اصناف را بیان کند بنابر این، جلسات باید با حضور 

افراد مورد اعتماد و مطلع هر یک از صنوف تشکیل شود.
رئیس انجمن سینماداران اضافه کرد: اگر به صورت مداوم جلساتی گذاشته شود و 
شرایط برای مدیران ارشد بازگو شود، قطعا مشکالت با سرعت بیشتری حل می شود. 
انتظارمان از رئیس و یا سرپرست سازمان سینمایی این است که بدون در نظر گرفتن 
تنها یک صنف سینمایی به همه ی انجمن ها توجه کنند و البته تنها شنونده نباشند و 
در جهت حل مشکالت هم تالش کنند. رئیس پیشین سازمان سینمایی از بنیانگذاران 
سینمایی کشور بودند و از جزئیات اطالع داشت با این حال ما از سرپرست جدید 
انتظار داریم بتوانند با توجه به مشکالت اهالی هنر در جهت رفع آنها اقدامات الزم را 
انجام دهد. اختالفی که اکنون بین اصناف وجود دارد باید کمتر شود تا ازین طریق 
همه بتوانند حق و حقوقشان را به درستی بگیرند. این اختالفات به نفع سینمای 

کشور نیست.
او درباره وضعیت سینماها و سینماداران و امکانات مورد نیاز برای این مکان های 
فرهنگی یادآور شد: سینماداران اکنون با مشکالت متعددی مواجه هستند و قیمت 
تجهیزات سینمایی بیش از اندازه افزایش پیدا کرده است. ما انتظار داریم که بررسی 
دقیق تری بر روی این موضوع انجام شود. خرید و تهیه پروژکتور، المپ و دیگر 
تجهیزات سینمایی به دلیل مشکالت اقتصادی و واردات محدود به سختی انجام 
می شود و اگر اکنون سینمایی بخواهد تجهیزات خود را ارتقا دهد یا جایگزین کند، 

باید هزینه های بسیاری را صرف کند.
رئیس انجمن سینماداران در پایان گفت: با توجه به اینکه در این زمینه موسسه 
سینماشهر کمک هایی انجام می دهد اما با افزایش قیمت ها میزان حمایت ها هم تغییر 
کرده است. فیلم و سینما الزم و ملزوم هم هستند و اگر بخواهیم وضعیت فیلم بهتر 

شود، باید وضعیت سینماها و کیفیت آنها هم باال برود.

کتاب »غول مدفون« نوشته کازوئو ایشی گورو، نویسنده برنده نوبل ادبیات، 
با حضور مترجم آن، امیرمهدی حقیقت نقد می شود.

و  منطقه ۸  هنری  فرهنگی  مراکز  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
فرهنگسرای گلستان، در این نشست از مجموعه نشست های »ترنم قلم« که با حضور 
شیوا مقانلو و محمدرضا گودرزی، به عنوان منتقد برگزار می شود، این مجموعه داستان 
معرفی و بررسی می شود و عالقه مندان می توانند سوال های خود را درباره این کتاب 
از نویسنده و منتقدان بپرسند.کتاب »غول مدفون« جدیدترین اثر ترجمه شده کازوئو 
ایشی گورو نویسنده بنام ژاپنی است که به تازگی جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرده 
و در نشر چشمه منتشر شده است. »سوکورو تازاکی بی رنگ و سال های زیارتش« اثر 

هاروکی موراکامی دیگر اثر ترجمه شده امیرمهدی حقیقت در این نشر است.
این مترجم در سال ۱۳۵۳ در تهران به دنیا آمد. او در سال های دهه  ۱۳۷۰ به زبان 
انگلیسی و ترجمه  آثار ادبی عالقه مند شد. اولین ترجمه  حقیقت را نشر ماهی در سال 
۱۳۸۰ منتشر کرد. او تاکنون آثاری از جومپا الهیری، کازوئو ایشی گورو، سام شپارد، 
هاروکی موراکامی و... ترجمه کرده است. همچنین در کارنامه اش گزینش و ترجمه  

داستان های کوتاهی از برخی نویسندگان معاصر به چشم می خورد.
نشست نقد و بررسی مجموعه داستان »غول مدفون« روز سه شنبه ۶ آذرماه، ساعت 
۱۷ در فرهنگسرای گستان )واقع در نارمک، میدان هالل احمر، خیابان گلستان( برگزار 

می شود و حضور در این برنامه برای عموم آزاد است.

یک بافنده پارچه های سنتی در کاشان می گوید: واقعیت 
این است، پارچه های سنتی که ما تولید می کنیم برای شکِم 
سیر است. در حال حاضر و با توجه به مشکالت اقتصادی، 
مردم دغدغه تهیه نیازهای اولیه شان را دارند اما نمی توانیم 

بگوییم این حوزه دچار رکود شده است.
محمد بینوا در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت تولید پارچه های 
دستبافت سنتی بیان می کند: بیشتر ابریشمی که در ایران استفاده 
می شود از کشورهای چین، اوکراین و ازبکستان  وارد می شوند که 
قیمت آن در چهار ماه اخیر بسیار باال رفته است. به همین دلیل بر 

حسب نوع محصول تولیدی  از ابریشم متفاوتی استفاده می کنیم.
او با بیان اینکه اوایل سال گذشته ابریشم را کیلویی ۳۰۰ هزار 
تومان تهیه می کردیم اما در حال حاضر همان نوع ابریشم را باید 
کیلویی یک میلیون تومان تهیه کنیم، اظهار می کند: پارچه هایی 
که ما استفاده می کنیم نفیس هستند. اگر بخواهیم برای پارچه 
زربفت، ابریشم تهیه کنم مطمئنا آن را باید کیلویی سه میلیون 

تومان بخریم. این بافنده که حدود ۲۵ سال است در این حوزه 
کار می کند، می گوید: در حال حاضر نسبت به ۲۵ سال پیش 
وضعیت فروش محصوالت صنایع دستی بسیار بهتر شده است. به 
نظر می رسد دید مردم تغییر کرده است. شاید توان مالی مردم در 
گذشته باالتر بود اما عالقه چندانی به خرید صنایع دستی نداشتند. 
سال ۱۳۷۷ که به استخدام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری درآمدم، قیمت یک متر پارچه زربفت ۳۰ هزار تومان 
بود و کسی آن را نمی خرید اما در حال حاضر پارچه ای با مبلغ ۲۰ 
میلیون تومان هم می خرند. بینوا اضافه می کند: صادارت نداریم 
پارچه های ما داخلی هستند و کم و بیش  بیشتر خریداران  و 
هم توریست های خارجی از ما خرید می کنند. از طرفی یکسری 
فروشگاه در اقامتگاه های گردشگری داریم که بیشتر توریست های 
خارجی مشتری های آنان هستند؛ البته مجموعه ای هم در میراث 
فرهنگی داریم اما چند سالی می شود که فروش نداریم به همین 
دلیل آمار دقیقی از فروش این پارچه ها وجود ندارد. مشتری های 

من نیز افرادی خاص و اکثراً مزون داران تهرانی هستند.
مسوول صنایع دستی کاشان اعالم می کند: در حوزه ابریشم بافی 
چند دستگاه داریم و تولیدمان به سفارشی که داده می شود، بستگی 
دارد؛ برای مثال خانه عامری ها برای پرده های این اقامتگاه سفارش 
پارچه داده بود که با توجه به اندازه های سفارش، پارچه های آن 
را تولید کردیم. اما زمانی که سفارش خاصی نداشته باشیم اکثر 
پارچه ها به صورت طاقه ای تولید می شوند. سال گذشته پارچه های 
ابریشمی را متری ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می فروختیم اما امسال 
هنوز ابریشم نخریدیم که قیمت جدیدی داشته باشیم. اما فکر 
می کنم قیمت پارچه معمولی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان باشد. ما 
قیمت پارچه ها را بر اساس وزن ابریشم در یک متر پارچه به اضافه 

دستمزد کارگر و هزینه های جاری محاسبه می کنیم.
او با بیان اینکه ما خانوادگی در حوزه نساجی سنتی کار می کنیم، 
می افزاید: رشته تخصصی من زری بافی است و در این زمینه درجه 
یک هنری و همچنین چند نشان کشوری دارم. همسرم در خانه 

زربافی و ابریشم بافی را انجام می دهد و او هم نشان ملی دارد. پدرم 
سابقه ۷۰ ساله در این حوزه دارد و در حال حاضر به دلیل مشکالت 
قلبی و ریوی نمی تواند مثل سابق کار کند. عمویم سه نشان ملی 
دارد که در خانه کار می کند. کارگاه های ما در خانه است. پسرم 
نیز امسال لیسانس می گیرد و با توجه به اینکه این شغل خانوادگی 

بوده است، این هنرـ  صنعت را یاد گرفته است.
بینوا درباره اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی کشور، 
می گوید:  باشد؟  پایدار  می تواند  اندازه  چه  تا  سنتی  نساجی 
محصوالت ما در طول تاریخ مصرف کنندگان خاص خودش را 
داشته است و تحریم ها و رکود اقتصادی در وضعیت متقاضیان 
تاثیری ندارد و بیشتر آنها از قشر مرفه جامعه هستند و افرادی 

که درآمد پایینی دارند هیچ گاه از این پارچه ها استفاده نکرده اند.
به گزارش ایسنا، کاشان، امسال به عنوان شهر ملی نساجی ثبت 
شد و یک سال زمان الزم است تا پرونده آن برای ثبت جهانی 

آماده شود.

پارچه هایی برای شکم سیرها!


