
یک فعال نشر با بیان این که سیستم نظارت بر کتاب، قاچاق 
کتاب را گسترش می دهد می گوید: این وعده که برخی 
کتاب ها سانسور نشده است و کتاب ناشر سانسور شده، 
ایجاد  خواننده  برای  ذهنیت  این  می شود  باعث  خودش 
زیرا دست نخورده اند؛  بهترند،  قاچاق  کتاب های  که  شود 

درصورتی که این طور نیست.
فرید مرادی - مدیر تولید انتشارات نگاه - در گفت وگو با ایسنا، 
درباره قاچاق کتاب و اقدام های اخیر در مقابله با آن اظهار کرد: 
مسئله قاچاق کتاب، مسئله امروز نیست؛ سال هاست که وجود 
داشته اما االن به حدی رسیده است که بازار موازی )قاچاق کتاب( 
از بازار اصلی کتاب قوی تر شده است، یعنی حجم کتاب هایی که در 
انبار  قاچاقچیان کتاب پیدا شده چندین برابر تیراژهای خود ماست. 
مثال ما کتاب را در ۱۰۰۰ نسخه چاپ می کنیم اما در  یکی از 
انبارها ۱۰هزار نسخه از  یک کتاب را کشف کرده ایم که این موضوع 

نشان می دهد آن ها به قدرت اقتصادی بزرگی تبدیل شده اند.
او خاطرنشان کرد: هنوز اراده جدی ای برای پیگیری و ریشه کن 
کردن قاچاق کتاب در مسئوالن رده باالی کشور دیده نمی شود؛ 
گویا این موضوع برای شان اهمیتی ندارد. با وجود این حجم کتابی 
که از انبارها کشف شده باز هم واکنش چندانی نمی بینیم. آن چه 
که  است  ناشران  از  عده ای  فردی  افتاده، تالش های  اتفاق  االن 
حیات شان به خطر افتاده است. اما به طور مثال از یک انبار چند 
میلیارد تومان کتاب قاچاق کشف شده است،  صاحب انبار دستگیر  
و سپس با قرار ۸۰ میلیون  تومانی آزاد شده است، انگار پول  خرد 

بریزد و دیگر پشت سرش را نگاه نکند. این ها همه دردناک است.
این کارشناس نشر با وحشتناک خواندن وضعیت قاچاق کتاب 
افزود:  فروش کتاب به حدی تنزل پیدا کرده کرده و تیراژ کتاب به 
حدی حقیر شده که هیچ نویسنده ای چیزی بابت کتاب عایدش  
نمی شود؛ این مسئله در شرایطی است که قاچاق کتاب به شکل 

وسیعی صورت می گیرد.
توسط  که  کنترلی  از حجم  گاه   آدم  کرد:  بیان  ادامه  در  او 
می بیند  که  زمانی  و  می شود  شگفت زده  دارد  وجود  مسئوالن 
این قدر کتاب های هنجارشکن، ضدآیین و ضداخالق وجود دارد 
و به فروش می رود، حیرت زده می شود. کسی هم ککش نمی گزد. 
اگر جمله ای در یک  کتاب رسمی  وجود داشته باشد، ده ها سایت 
و روزنامه واویال سر می دهند که همه چیز به باد رفت،  اما در مورد 
این  همه هنجارشکنی که در بازار موازی اتفاق افتاده تا کنون کسی 

کوچک ترین اشاره ای هم نکرده است.
فرید مرادی با بیان این که ضربه ای به پیکره بازار موازی کتاب 
وارد شده اما تا ریشه کن کردن آن راهی طوالنی  باقی مانده است، 

اظهار کرد: این ها مانند اژدهای هفت سرند که فقط یک سرشان 
قطع شده است، دوباره سر بلند می کنند و  باز هم این مشکالت را 
شاهد خواهیم بود. دقت داشته باشید ۹۰۰ دست فروش در سطح 
تهران مشغول فروش کتاب قاچاق هستند، ۹۰۰ دست فروشی که 
روزانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیارد تومان گردش مالی دارند.  فیلم ها 
و گزارش های بسیاری داریم که با دست فروشان برخورد می کنند، 
اما با یکی از این دست فروشان برخورد نمی کنند؛ نمی دانم این 
موضوع  چطور اتفاق می افتد؟ یا در جاهایی امر مذموم رشوه وجود 
دارد، یا این که مسئله برخورد با این ها اصال وجود ندارد. همه این ها 
سوال برانگیز است و مسائلی است که باید ریشه یابی شود. نمی دانم 
چرا به این جا رسیده ایم.  جالب است بسیاری از کتاب فروشان سطح 
کشور هم فروشنده این نوع کاال بوده اند، االن گزارش هایی می رسد 
که در شهرهای مختلف این سیستم کار می کند. حرکتی هایی که 
صورت گرفته، نسبت به پدیده ای که به نام کتاب قاچاق در ایران 

وجود دارد، خیلی جزئی است.
این  خسارت  میزان  این که  درباره  نگاه  انتشارات  تولید  مدیر 
انتشارات از قاچاق کتاب چقدر است، گفت: نمی شود رقم دقیقی 
برای این موضوع عنوان کرد، زیرا قاچاق کتاب یک باره که اتفاق 
نیفتاده است، حداقل ۱۵ سال است که به صورت جدی تکرار 
می شود. تقریبا تمام کتاب هایی که کتاب های موفق و پرفروش ما 
بوده اند، در مجموعه این ها وجود دارند؛ از کتاب »تاریخ اجتماعی« 
راوندی گرفته تا آثار  احمد شاملو،  غالمحسین ساعدی، رضا 
براهنی، بزرگ علوی و علی محمد افغانی، همه در این مجموعه 
بوده اند که تیراژهای شان چندین برابر تیراژ  ما بوده است. حاال  از 
این که چندصدهزار تا از این کتاب ها طی این  سال ها فروش رفته 
آمار دقیقی نداریم.  به طور مثال، نزدیک ۲۰هزار کتاب »شازده 

کوچولو« در یک انبار پیدا کردیم که از پرفروش های نگاه بود.
او در ادامه تأکید کرد: آمار دقیقی از خسارت مان نداریم، اما  

آن چه مسلم است، آن ها به شدت ما را به الک خودمان برده اند،  
تیراژهای مان به شدت پایین آمده و  فروش کتاب های پرفروش مان 
به شدت کاهش یافته است.   مرادی سپس بیان کرد: شگفت آور 
به مردم  افست می فروشند و  است که کنار خیابان کتاب های 
می گویند این ها سانسور نشده است و با این وعده ها کتاب را به 
فروش می رسانند، ضمن این که برای قیمتش هم دست شان باز 
است و مانور می دهند؛ زیرا نه حق تألیف، نه پول حروف چین و 
صفحه آرا و نه پول نمونه خوان و ویرایش می دهند. خوراک حاضر و 
آماده ناشر را می گیرند و تکثیر می کنند و مردم که آگاه نیستند مال 
دزدی می خرند. شکی نیست آن ها نان را از سفره ناشر، نویسنده، 
پدیدآورنده و ویراستار گرفته اند. این موضوع اصال خوشایند نیست.  
او در پایان گفت: حجم اطالع رسانی در زمینه قاچاق کتاب  
ناقص و اندک است و همه این ها باعث می شود بازار موازی کتاب  

به کار خود ادامه بدهد. 

6فرهنگی

تزریق شادی به تلویزیون

با طنز می خواهند از غم مرخصی بگیرند!

مردم  ذائقه  که  است  معتقد  »کیمیا«  و  »آنام«  سریال های  کارگردان 
ریشه های اجتماعی و فرهنگی دارد و در این سال ها ذائقه مخاطبان همه 
نوع آزمونی را پس داده و طبیعتا کارهای طنز را بیشتر دوست دارند تا 

بتوانند از غم خود مرخصی بگیرند و لحظاتی شاد و مفرح داشته باشند.
جواد افشار در گفت وگو با ایسنا درباره محتوای برنامه ها و سریال های تلویزیونی 
که به سمت غم و اندوه تمایل دارند، اظهار کرد: متاسفانه حال و هوای افرادی که 
می توانند بنویسند و سریال و برنامه بسازند شاد نیست. آن ها به نوعی به غم و 
غم زدگی دچار شده اند و طبیعتا بر کار آن ها نیز تاثیر گذاشته است. خندیدن و 
طنازی دل خوش می خواهد و زمانی که فردی دلش خوش نباشد، شادی کردن 
هم معنایی ندارد. انسان ها وقتی می توانند لبخند عمیق بزنند که حال عمومی خوب 

داشته باشند.
او با اشاره به تاثیر مشکالت اقتصادی بر روحیه برنامه سازان، گفت: فکر می کنم 
مشکالت اقتصادی جامعه روحیات مردم را از حال خوب دور کرده و این مساله به 
نویسندگان و برنامه سازان هم سرایت کرده است؛ این در حالی است که آن ها باید 
حال خوب را به جامعه تزریق کنند. امیدوارم که مشکالت اقتصادی کم و برطرف 
شود تا بتوانیم برنامه و سریال طنز هم ارائه دهیم. اما متاسفانه از مدیران تلویزیون 
تا برنامه سازان و افرادی که در سال های گذشته طنزنویسی کرده اند و طناز بودند 
خود را درگیر حواشی کرده اند. این در حالی است که همه ما یک خانواده ایم و نباید 
بگذاریم مسائل و مشکالتمان به بیرون و رسانه ها کشیده شود تا مردم از این حواشی 
که بین سازندگان و بعضا مدیران به وجود آمده مطلع نشوند. زمانی که مردم از این 
حواشی مطلع می شوند، تاثیر منفی در نوع روابط برنامه سازان با مخاطب می گذارد و 
همه را نسبت به هنرمندان گستاخ می کند. کارگردان سریال »مادرانه« اضافه کرد: 
هنرمندان ما روحیه لطیفی دارند به همین دلیل وقتی که حواشی به وجود بیاید و 
از طریق رسانه ها به مردم منتقل شود، حال همه را خراب می کند. هنرمندان این 
روزها حال خوبی ندارند و نباید اجازه دهیم همه نسبت به آن ها گستاخ شوند. به 
نظرم در حال حاضر شرایط درست و عادی وجود ندارد و امیدواریم این مشکالت 
برطرف شود. افشار درباره وظیفه برنامه سازان در راستای ایجاد حال خوب در میان 
مردم خاطرنشان کرد: ما سازنده ایم و باید با جامعه خود همراه شویم و آینه ای از 
جامعه خودمان باشیم. اما وقتی در آینه مسائل ناپسندی ببینی همان را منعکس 
خواهی کرد. امیدوارم طنزنویسان ما حال خوب داشته باشند و سعی کنند حال مردم 
را خوب کنند و به آن ها امید دهند. به نظرم این شرایط عمومی به هم مرتبط است 
و باید با هم درست شود؛ یعنی حال هنرمندان باید خوب شود تا آن ها حال خوب 
خود را به مردم منتقل کنند. کارگردان سریال »پول کثیف« با اشاره به ذائقه و سلیقه 
مردم در انتخاب ژانر برنامه و سریال های تلویزیون بیان کرد: ذائقه مردم ریشه های 
اجتماعی و فرهنگی دارد و در این سال ها ذائقه مخاطبان همه نوع آزمونی را پس 
داده  و طبیعتا کارهای طنز را بیشتر دوست دارند که بتوانند از غم خود مرخصی 
بگیرند و لحظاتی شاد و مفر ح داشته باشند. همچنین بتوانند با فراغ بال طنازی کنند 
و شادی در جو عمومی آن ها حضور داشته باشد. اما وقتی نتوانیم شادی را منتقل 
کنیم همه ما لطمه می خوریم. افشار در پایان گفت: بخشی از حواشی که برای دست 
اندرکاران پیش می آید، احتماال ریشه اقتصادی دارد که متاسفانه در این وضعیت 
به همه فشار می آید اما عده ای در این ماجراها باید خویشتن داری کنند که ضربه 
نخورند. به نظرم بودجه محدودی که به دست تلویزیون می رسد باید بین سازندگان 
تلویزیون درست تقسیم شود اما زمانی که این اتفاق نمی افتد، ناهنجاری به وجود 

می آید و وقتی ناهنجاری باشد در همه چیز حاشیه ایجاد می شود.

رادیو انقالب چهار ساله شد

رادیو انقالب امروز برای چهارمین سال پیاپی راه اندازی شد. مراسم افتتاح این 
شبکه با حضور اهالی رادیو و برخی مسووالن کشور در حال برگزاری است.

رادیو انقالب که شبکه ای نوپاست، برای چهارمین سال در موج ۵/۹۵ قرار گرفت. این 
شبکه که موقتی است در آستانه سالگرد پیروزی انقالب آغاز به کار و پس ۲۲ بهمن به 

کار خود خاتمه می دهد.
به گزارش ایسنا، مراسم افتتاح »رادیو انقالب« با حضور حمید شاه آبادی )معاون صدا(، 
سردار نقدی )معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران( و جمعی از مدیران شبکه های 
رادیویی، پیشکسوتان انقالب، خانواده های شهدای انقالب، آزادگان، جانبازان و روحانیون 
مبارز انقالب و نخبگان و فرهیختگان در استودیوی شماره یک ساختمان شهدای رادیو 
آغاز شد. در ابتدای این مراسم، متن پیام آیت اهلل نوری همدانی به مناسبت افتتاح رادیو 
انقالب قرائت شد. سپس علیرضا حبیبی، مدیر رادیو انقالب و دبیر ستاد چهلمین سالگرد 
انقالب در رادیو عنوان کرد: رادیو انقالب با شعار صدای گفتمان انقالب اسالمی و اتحاد 

ملی با دو محور افتخار به گذشته و امید به آینده کار خود را آغاز کرد.
وی گفت: این رادیو ضمن معرفی تاریخ معاصر انقالب و بررسی تاثیرات و رویدادها 
در شکل گیری انقالب و رویدادهای ۴۰ ساله کشور به معرفی دستاوردها و خدمات 
انقالب اسالمی می پردازد. حبیبی درباره جزییات عملکرد این شبکه رادیویی توصیح داد: 
برنامه های این رادیو به صورت ۲۴ ساعته و زنده قابل دریافت خواهد بود. همچنین این 

شبکه به صورت رادیو نما از طریق تلویزیون هم قابل دریافت است.
مدیر رادیو انقالب با بیان اینکه این شبکه تا پایان سال فعالیت دارد و بسته هایی را با 
محتوای تولیدی و زنده روی آنتن می برد، در عین حال گفت: مخاطبان نیز می توانند در 
برنامه های این رادیو سهمی داشته باشند و خاطرات رادیویی خود را از انقالب بیان کنند.

وی افزود: رادیو انقالب پلی میان مردم و مسووالن خواهد بود تا در حوزه های مختلف 
با نگاهی دقیق و مبتنی بر آمار به پیشرفت های کشور پرداخته شود. حبیبی در پایان 
سخنانش مطرح کرد: اگرچه ممکن است هنوز نقاط ضعف در کشور وجود داشته باشد 

اما رسالت ما در این شبکه معرفی اقداماتی است که تا کنون در کشور رخ داده است.

اخبار
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امضای تفاهم نامه بین سازمان اسناد و شورای شهر
تفاهم نامه ای بین سازمان اسناد و شورای شهر به امضاء رسید. به گزارش ایسنا، صبح امروز تفاهم نامه همکاری بین شورای شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی به امضاء رسید و علی اعطا در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه این تفاهم نامه فارغ از جنبه های 

رسمی و سازمانی، کاربردی و نمادین است، اظهار کرد: این سازمان یکی از مهم ترین مراکز علمی و پژوهشی کشور است و تمرکز اسناد و مدارک در این نهاد این فرصت مهم را برای مدیریت شهری تهران فراهم می کند تا به سوابق توسعه شهری تهران دسترسی پیدا کند. 
وی با بیان اینکه شناخت وضعیت امروزمان و یافتن راه حل علمی اهمیت دسترسی به اسناد را برای ما روشن می کند، گفت: در دهه های اخیر استمرار داشته و راه حل هایی نیز به تناوب بررسی و به کار گرفته شده و برخی نیز به فراموشی سپرده شده اند.

یک فعال نشر عنوان کرد

وعده کتاب سانسورنشده و گسترش قاچاق

محمد اطبایی:

از عوارض تحریم بر پخش بین الملل سینما تا داللی برای ویزا
و  محدودیت ها  به  اشاره  با  بخش خصوصی  بین المللی  پخش کننده  یک 
تحریم های مختلف در عرصه های جهانی، از مشکالت حوزه بین الملل سینما 
برای یک پخش کننده ایرانی گفت و از دست اندازی های اخیر دفاتر خصوصی 
برای صدور ویزای هنرمندان و همکاری نکردن برخی سفارتخانه های اروپایی 

انتقاد کرد.
محمد اطبایی که سال هاست در عرصه توزیع و پخش بین المللی فیلم  فعالیت دارد، 
در گفت وگویی با ایسنا درباره برخی مشکالت فعاالن این حوزه اظهار داشت: ماهیت 
شغلی پخش کنندگان بین المللی فیلم های ایرانی به گونه ای است که در نوک پیکان 
ارتباط با جشنواره ها، بازارها، خریداران و رسانه های بین المللی بوده و به طور طبیعی 
مسائل ناشی از تحریم ها و محدودیت ها را بیش از دیگر اقشار تجربه کرده و تحت فشار 
قرار دارند. ابتدایی ترین مشکل این طیف، نقل و انتقال بین المللی پول است که شماری 

از دوستان این حوزه و حتی نهادهای دولتی را فلج کرده است.
او افزود: مشکالت، بسیار افزون تر از این بوده و هر از گاهی باید با مسئله جدیدی 
روبه رو شد که آخرین آن به تعلیق در آمدن شرکت پست سریع »دی اچ ال« است 
که مطمئن ترین شیوه برای ارسال نسخه های نمایشی و اقالم فیلم ها به خارج از کشور 

بوده و این شرکت از هفته گذشته فعالیت خود در ایران را به تعلیق در آورد! 
این پخش کننده و کارشناس مسائل بین المللی سینما ادامه داد: مشکل دیگری که 
اخیرا پیش آمده، درباره روادید هنرمندان ایرانی برای حضور در عرصه های جهانی است 
و سفارتخانه های اروپایی چندی است شیوه دریافت تقاضاهای روادید را به شرکت های 
خصوصی واگذار کرده که در کمال تاسف، این سیاست، مشکالت دریافت روادید را 
بیشتر کرده است. برای شماری کشورها مانند آمریکا که اساسا دریافت روادید امکان 
پذیر نبوده و طبق گفته یکی از کنسول گری های آمریکا از زمان روی کار آمدن رییس 
جمهور فعلی این کشور )دونالد ترامپ( در دو سال اخیر، تنها سه ایرانی آن هم به 
دالیل انسان دوستانه موفق به دریافت ویزای آن کشور شده اند و برای شماری دیگر 
از کشورها مانند انگلستان و کانادا باید به یک کشور ثالث سفر کرد. درباره کشورهای 

اروپایی و اتحادیه اروپا هم با این مشکل دفاتر خصوصی روبه رو شده ایم.
اطبایی در این باره با اشاره به اینکه تقریبا دریافت ویزای شنگن برای هنرمندان 
در کوتاه مدت غیرممکن شده است، توضیح داد: یکی از مهمترین مشکالت ما این 

است که جشنواره های سینمایی بنا به ماهیت کاری خود، حدود یک تا دو ماه قبل از 
برگزاری خود، می توانند فیلم ها را انتخاب و دعوتنامه ها را برای دست اندرکاران هر فیلم 
ارسال کنند اما سفارتخانه های اروپایی بر اساس سیاست های جدید خود، هیچ وقت 
زودتر از سه تا شش ماه برای درخواست ویزا نمی دهند! نتیجه آنکه هنرمندان فرصت 

حضور در این رویدادهای بین المللی را از دست می دهند.
وی ادامه داد: بخش های فرهنگی سفارتخانه ها معموال شرایط ویژه ای را باید برای 
هماهنگی چنین برنامه ها و رویدادهایی داشته باشند اما در حال حاضر آن ها نیز که 
پیش از این تسهیالتی را در اختیار هنرمندان قرار می دادند، دیگر یا فعالیتی نداشته، 
یا تمایلی به ورود به این بخش ندارند. در این راستا نکته غم انگیز شکل گرفتن گونه ای 
داللی و فساد در این بخش است؛ به گونه ای که شماری دالل  و حتی تعدادی از 
آژانس های مسافرتی با دریافت مبالغ هنگفت به راحتی وقت سریع روادید را ترتیب 
داده و حتی روادید را هم دریافت می کنند. این کار عمالً رشوه دادن است و چون 
اخالقی نیست، هنرمندان حاضر به انجام آن نیستند. جای تعجب است که مسئوالن 

سفارتخانه های اروپایی در ایران به این فساد شکل گرفته واکنشی نشان نمی دهند!
او در پاسخ به اینکه آیا به طور جدی اطالع دارد که سفارتخانه های اروپایی بنا به 
دستور دولت های خود این گونه رفتار می کنند یا اینکه مشکل فقط در دفاتر خصوصی 
است؟ اظهار کرد: من هیچ اطالعی از اینکه سیاست های اتحادیه اروپا و کشورهای 
عضو برای دادن روادید به ایران تغییر کرده ندارم اما مشخص است که شرایط از زمانی 
که پروسه دریافت مدارک و اعطای روادید به دفاتر خصوصی انتقال پیدا کرد سخت تر 
شده، بویژه آنکه پدیده زشت رشوه و داللی هم رواج پیدا کرده است و این را اصال 

نمی توان انکار کرد. 
اطبایی اضافه کرد: جالب است نهادهای سینمایی ایران به راحتی روادید ایران را 
برای دست اندرکاران سینمایی خارجی فراهم کرده و این افراد با دریافت یک کد ویزا 
به کنسولگری های ایران مراجعه و در کم ترین زمان ممکن روادید ایران را دریافت 
می کنند و ای کاش وزارت امور خارجه در این حوزه توجه بیشتری به حقوق شهروندان 

ایرانی داشت.
او در پایان با تاکید براینکه »در این شرایط نمی دانم دیگر چطور می توان در بخش 
بین الملل سینما به کار ادامه داد و این وضعیت در جایی سخت تر می شود که با عدم 

حمایت کامل دولت هم روبه رو هستیم و مسئوالن سینمایی فقط در گوشه ای نشسته  
و نظاره گر هستند« گفت: سیاست هایی اعالم و شوراهایی هم تشکیل می شوند و هیچ 
اتفاق جدیدی رخ نداده و مسئوالن تنها امیدشان به بازنشسته شدن و از کار افتادن 
همین چند نفر است! در حالی که ماحصل تالش همین پخش کنندگان بخش خصوصی 
همواره مایه مباهات مسئوالن و شامل شدن در کارنامه کاری ایشان است. هیچ اراده ای 
برای حمایت از عرضه و پخش بین المللی فیلم های ایرانی در نهادهای رسمی و دولتی 
وجود نداشته و شماری از این نهادها همچنان با افتخار در حال رقابت و بلکه مقابله 
با بخش خصوصی اند و ما نیز به این روند عادت کرده و می دانیم باید هم در داخل با 
نهادهای دولتی رقابت کنیم و هم در خارج با انواع مشکالت که تنها ذکر کوتاهی از 
آن رفت و این جمع کوچک که همواره در چارچوب مقررات و قوانین داخلی فعالیت 
داشته، باید با رقیب های دیگری مانند فیلم های زیرزمینی و فیلم های اگزوتیک سیاسی 

هم رقابتی ناعادالنه داشته باشد.

مسوول صنایع دستی کاشان درباره ی قابلیت شهر کاشان 
برای ثبت جهانی نساجی سنتی گفت: امسال، کاشان به 
عنوان شهر ملی نساجی ثبت شد و یک سال زمان داریم تا 

برای ثبت جهانی نیز آماده شویم.

محمد بینوا در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: کاشان امسال به عنوان 
شهر ملی نساجی سنتی ثبت شد و قرار است به زودی جشن ملی 
این شهر را برگزار کنیم. همچنین یک سال زمان داریم تا برای 

ثبت جهانی آماده شویم.

او با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی شهر نساجی سنتی از نظر فنی 
کامل شده است، افزود: اما نیاز به زیرساخت هایی داریم تا وقتی 
ارزیابان شورای جهانی برای بازدید می آیند، از کارگاه های فعال در 

این زمینه دیدن کنند تا شانس ثبت جهانی باال برود.  
مسوول صنایع دستی کاشان اعالم کرد: شهرداری باید یکسری از 
کارگاه های نساجی را مرمت کند. تمام تالش خود را انجام می دهیم 

تا سال ۱۳۹۸ عنوان جهانی نساجی سنتی را کسب کنیم.
به گفته بینوا تعداد کارگاه های فعال بر اساس نوسان قیمت 
ابریشم، متغییر است. با این وجود تعداد کارگاه های فعال در حوزه 
نساجی سنتی )َشعربافی، مخمل بافی، ابریشم بافی و زری بافی( در 

کاشان به ۴۰ می رسد.  
او در حال حاضر وضعیت گردشگری شهر کاشان مطلوب را 
دانست و گفت: ما در کنار نساجی سنتی کارگاه های فعال زیلو 

بافی هم داریم.  
به گفته محسن جاوری ـ رییس اداره میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری کاشان ـ نقش پارچه روی قطعه سفالی که 
در کاوش های تپه سیلک به دست آمده است داللت بر این دارد 
که قدمت نساجی سنتی کاشان حداقل به شش هزار سال قبل 
برمی گردد. حدود ۲۰۰ هنرمند صنایع دستی با ۱۰۵ دستگاه 
شامل ۹۱ دستگاه َشعربافی، هشت دستگاه زری بافی، پنج دستگاه 

مخمل بافی و یک چادر شب بافی به زنده ماندن هنر اصیل نساجی 
در این شهر کمک می کنند.

به گزارش ایسنا، زری یا زربفت پارچه ای ظریف و بسیار گران 
بهاست که چله یا تار آن از ابریشم خالص است و پودهای آن 
ابریشم رنگی و یکی از پودها، نخ گالبتون است که از طال و نقره 
ساخته می شود. زری، نفیس ترین و افسانه ای ترین منسوج ایرانی 
است که در روزگاری شهرتی جهانی داشته و در حال حاضر نیز 
نمونه هایی از آن در موزه های جهان نگهداری می شود و دارای 
سابقه ای طوالنی از لحاظ بافت و تولید است. پیشینه زری بافی به 
دوره ساسانیان می رسد و اوج رونق آن در دوره صفوی بوده است. 
در حال حاضر زری بافی تنها در چهار شهر ایران )تهران، اصفهان، 

کاشان و یزد( زنده مانده و ۱۴ بافنده این کار را انجام می دهند.
بافت پارچه مخمل نیز به واسطه شیوه نقش اندازی که دارد جزو 
پیچیده ترین منسوج سنتی دنیا به حساب می آید. قدمت مخمل 
ُگل یا نقش برجسته به دوره صفویه بر می گردد. گفته می شود 
مبدع پارچه مخمل نقش برجسته قیاس الدین نقش بند یزدی 
است. او رئیس کارگاه سلطنتی شاه عباس بوده که پارچه های 
مخمل را طراحی می کرده و می بافتند. جنس این نوع مخمل 
از ابریشم طبیعی است که ما به آن اصطالحا چله، خواب یا بوم 

می گوییم.

فرصت یک ساله کاشان تا جهانی شدن


