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فروش صنایع دستی طبس
 800میلیون تومان
فـروش صنایـع دسـتی طبـس از ابتـدای امسـال
 800میلیـون تومـان بـوده اسـت .رئیـس میراث
فرهنگـی صنایـع دسـتی وگردشـگری طبـس بـا
بیان ایـن کـه شهرسـتان در چهارمین نمایشـگاه
ملـی صنایـع دسـتی اسـتان ،دو غرفـه در رشـته
هـای سـفال و سـرامیک و قلـم زنـی روی مـس
داشـت گفـت :برپایـی نمایشـگا ههای ملـی،
عامـل مهمـی بـرای ایجـاد ارتبـاط نزدیـکتـر
میـان بازارهـای اسـتان هـای مختلـف بـه شـمار
می رود« .رسـول بهبهانـی» افزود :نمایشـگاه ها
سـبب ارتقای تولیـدات و افزایش درآمـد عمومی
مـی شـود .بـه گفتـه وی ،غرفـه هـای طبـس در
نمایشـگاه تا یکشـنبه ،حدود یک میلیون و 500
هـزار تومـان فـروش داشـتند کـه غرفـه قلـم زنـی
روی مـس حـدود  300هـزار تومـان و سـفال و
سـرامیک حدود یک میلیـون و  200هزار تومان
فـروش داشـت.

پیشرفت  65درصدی مرکز
آموزش صنایع دستی سرایان
پیشرفت مرکز آموزش صنایع دستی سرایان به
 65درصد و مرحله نازک کاری رسید .رئیس
اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
سرایان گفت :برای تکمیل این پروژه حدود 500
میلیون تومان نیاز است اما امسال  100میلیون
تومان اعتبار دارد .به گفته «عرب» اعتبار امسال
حوزه صنایع دستی سرایان  200میلیون تومان
است که  100میلیون تومان آن برای آموزش و
تجهیز کارگاه ها اختصاص می یابد.

امثال و حکم
َحنایو نم شده
«حنایو نم شده» به عنوان یک مثل قدیمی در
َ
کتاب دستان ها و داستان ها آمده است .مولف
کتاب درباره آن می گوید :در زبان معیار حناها نم
شده است یعنی زمینه فالن کار آماده شده است
و آمادگی کار وجود دارد .به گفته دکتر «زنگویی»
این مثل زمانی به کار می رود که فردی بخواهد
آمادگی خود را برای انجام کاری اعالم کند یا
فراهم شدن زمینه های تحقق موضوعی را به
اطالع دیگران برساند.

دفترمر کــزی :مشهد،بلوارشهیدصادقی (ســازمان آب)
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 9شهر استان متقاضی معرفی در فهرست شهرهای خالق فرهنگی و هنری
شدند .به گفته معاون هنری و سینمایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
برای قرار گرفتن شهرها در این فهرست ،توانمندی های فرهنگی و هنری و ...
به تهران ارسال شد تا پس از بررسی و تایید در شبکه شهرهای خالق فرهنگی
و هنری قرار گیرند« .زمزم» برای مثال اصفهان و رشت را نام برد که در صنایع
دستی و غذا به عنوان شهر خالق شناخته می شوند و بر همین اساس ،شبکه
شهرهای خالق فرهنگ و هنر طرحی برای شناسایی خالقیتهای فرهنگی
و هنری در شهرها و مناطق جغرافیایی کشورو ایجاد شبکههایی برای تعریف
همکاریها و برنامههای مشترک میان آنهاست .وی ،از موضوع های مطرح
برای معرفی شهر خالق فرهنگی و هنری به موسیقی ،مد و لباس ،هنرهای
صنایع دستی و سنتی ،ادبیات ،رسانه و مطبوعات ،هنرهای نمایشی ،هنرهای
تجسمی ،بازیهای رایانهای ،سینما ،چاپ و بستهبندی ،اشاره کرد.

معضلخامفروشی

گزارشی از چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی

حسخوبگرهها

خسروی-آوازههنردستهنرمنداناینسرزمین،بسیاری
ازمردمبیرجندرادرهمینشبهایسردآذربهچهارمین
نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشانده است .این
استقبال را از ترافیک خودروها در مسیر و پارکینگ
نمایشگاه بین المللی به وضوح می توان متوجه شد .چند
سیاهچادرباریسههاییرنگارنگ،تزیینشدهوگرمابخش
محوطه نمایشگاه در شب های سرد پاییزی است ،کرسی
وسطیکیازچادرهاجلوهخاصیبهفضابخشیدهوجوانی
مشغولکفزدناست،آنطرفترودرکنارچادرترکمنها
بازدیدکنندگانجمعشدهاندوروبهرویآنانهمخراسان
شمالی ها حضور دارند .در سالن بزرگ نمایشگاه ،غرفه
های نساجی سنتی ،سوزن دوزی بلوچ ،جاجیم بافی،
ماشتهبافی،گلیم،سفالوسرامیکو...هرکداممشتری
خاص خود را دارد اما به گفته برخی هنرمندان ،فقط نگاه
مشتاق مشتریان ،سهم فروشندگان از نمایشگاه است.
هنرمندی می گوید :با توجه به افزایش هزینه مواد اولیه
و تاثیر آن بر قیمت کاالها ،افراد یا تمایل چندانی به خرید
ندارندیابیشترسراغظروفکوچکمیروند.

مشکلسرمایهدرگردش
«کریمی» که با هدف معرفی سفال و سرامیک روستای
کریت طبس در نمایشگاه شرکت کرده است از فروش،
رضایت چندانی ندارد و بزرگ ترین دغدغه برای فعالیت
در این عرصه را مشکالت مالی و سرمایه در گردش بر می
شمرد و ادامه می دهد :گاهی برای تامین مواد اولیه به
بنبستمیخوریموبهناچارازحقوقناچیزبازنشستگی
هزینه می کنیم تا کارگاه تعطیل نشود .او که برای 15نفر
اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده است ،حمایت
معنوی مسئوالن را سبب دلگرمی هنرمندان می داند
و می افزاید :با رفع مشکل سرمایه در گردش کارهای

زیادی مانند تامین مواد اولیه ،عرضه کاال با بسته بندی
خوب ،تبلیغات و  ...انجام می شود .به گفته او هماهنگی
الزممیانمعرفیکنندهوپرداختکنندهواموجودنداردو
بانکهامانعتراشیمیکنندتاجاییکهگاهیازدریافت
آنپشیمانمیشویم.اوفضاینمایشگاهرابسیارمناسب
بیان و اظهار می کند :با توجه به اعالم زمان نمایشگاه باید
غرفههاازقبلمشخصمیشداماچندبارجابهجاشدیم.

افزایشسقفتسهیالت

رضایتنسبی
بانوی هنرمندی هم با رضایت نسبی از فروش می گوید:
قدرت خرید مردم کاهش یافته است و البته فروش در
نمایشگاه های دیگر نقاط مانند تهران ،اصفهان و ...
بهتر است« .دری» مهم ترین دغدغه را فروش و بازاریابی
محصول مطرح و اضافه می کند :هنرمند باید دغدغه
تامین مواد اولیه و تولید داشته باشد در حالی که فروش و
بازاریابی هم با توجه به نبود مکان برای عرضه بر نگرانی
هاافزودهاست.بهگفتهویبابرگزارینمایشگاهدرداخل
شهر،استقبالبیشتربودچونباتوجهبهدوریمسیرفعلی

مــعــاون صنایع دستی اداره کــل مــیــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری ،ارائه تسهیالت  4درصد
به هنرمندان را از جمله حمایت ها اعالم می کند و از
افزایش سقف تسهیالت برای تولید انفرادی به 10
میلیون تومان بسته به نوع صنعت خبر می دهد .به گفته
«عباس زاده» ،بر اساس تفاهم نامه دفتر روستایی و
عشایری به منظور توسعه صنایع دستی روستایی ،برای
حوزه صنایع دستی و گردشگری  12میلیارد تومان
تسهیالت  4درصد ابالغ شد که  300هنرمند استان
برایدریافتحدودهفتمیلیاردتومانبهدفترروستایی
و عشایری معرفی شدند .وی ،وضعیت استان از نظر
احداث و راه اندازی بازارچه را در مقایسه با دیگر نقاط
مطلوبارزیابیواضافهمیکند:معرفیهنرمندانبرای
شرکتدرنمایشگاههایصنایعدستی،زمینهبازاریابی
و فروش محصوالت را فراهم می کند و افراد برای شرکت
در نمایشگاه ها افزون بر داشتن مجوز سه گانه رسمی
میراث فرهنگی ،باید توانایی و پشتوانه الزم برای عرضه
محصوالت در مدت حضور در نمایشگاه را داشته باشند.

چا پ:شهرچا پخراسان

 9شهر کاندیدای معرفی شهر خالق شدند

و ساعت بازدید ،امکان جا به جایی افراد با اتوبوس وجود
نداردورفتوآمدمشکلاست.
جوانیکهدراولینتجربهنمایشگاهیخود،ویترینزیبایی
از سنگ های عقیق خور را به نمایش گذاشته است ،می
گوید:مهمترینمشکلخامفروشیآناستکهسببضربه
زدن به اشتغال ساکنان به ویژه جوانان این منطقه شده
است«.نوخواه»نیازبهدستگاههایپیشرفتهوآموزشهای
متنوعراضروریمیداندهرچندنیازبهدریافتتسهیالت
ویژه ای دارد .او می افزاید :هفت سال قبل وام دو میلیون
تومانیبرایآغازکارگرفتماماادامهفعالیتوپیشرفتکار
نیاز به تسهیالت ویژه و کم بهره دارد .بانوی هنرمندی هم
در ادامه گفته های او می گوید :شرایط دریافت وام بسیار
سخت است چرا که برای وام های بیشتر از پنج میلیون
تومانبایدیکنفررابیمهکرددرحالیکهخودهنرمندان
بیمه نیستند .وی که رضایت چندانی از فروش ندارد ،می
افزاید:بایدحمایتهاطوریباشدکههنرمنددلگرمشود
نهدلسرد؛تاباپشتوانهبهتریبهبازارهایملیوبینالمللی
پابگذارد.هنرمندکهنسالیکهاز13سالگیسرانگشتان
هنرمندش را با تار و پود فرش آشنا کرده است گلیم های
هزار رنگش مشتاقان زیادی را جلوی غرفه نگه می دارد
امامیگویدکهتاکنونفروشینداشتهاست.برای«زینب
اسعدی» ساکن زرین چاه ،با این سن و سال ،خستگی
معنی ندارد و شب و روز کار می کند تا دست بافته هایش
زینت بخش خانه دوستداران هنر شود اما دغدغه فروش
هنردستداردوشرکتدرنمایشگاههارافرصتمغتنمی
برایعرضهآنمیداند.اومیگوید:گلیمدستبافتهاش
در سه قلعه به نام است اما به دلیل گرانی مواد اولیه و تاثیر
آنبرقیمتکاالوکاهشقدرتخریدمردم،محصولیکه
بهسختیتولیدمیشودرویدستمیماند.
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عملیات کتابخانه کرغند بهمن آغاز می شود
معاونصنایع
دستیمدیرکل
میراثفرهنگی:بر
اساستفاهمنامه
دفترروستاییو
عشایریبهمنظور
توسعهصنایع
دستیروستایی،
برایحوزهصنایع
دستیوگردشگری
 12میلیاردتومان
تسهیالت 4درصد
ابالغشد

احداث کتابخانه روستایی کرغند دهه فجر شروع می شود .رئیس اداره کتابخانه
عمومی قاینات گفت :امسال  200میلیون تومان برای این کتابخانه پیش بینی
شده و موافقت نامه آن در حال مبادله است« .مددی» افزود :این کتابخانه
روستایی  200متر مربع زیربنا دارد و برای تکمیل آن حدود  350میلیون تومان
الزم است که در صورت تخصیص صد درصدی اعتبار امسال و سال آینده ،امید
است سال  99به بهره برداری برسد.

 80میلیون تومان برای پژوهش در  4شهرستان
امسال پژوهش وکاوش های باستان شناسی در چهار شهرستان استان 80
میلیون تومان اعتبار دارد .مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری گفت :این رقم چشمگیر نیست و بیشتر برای
تکمیل پژوهش ها و بررسی ،مستند سازی محوطه ها و  ...هزینه می شود .به
گفته «برآبادی»  330میلیون تومان اعتبار پژوهشی امسال به شش شهرستان
اختصاص می یابد که خوسف ،طبس ،نهبندان و درمیان  80میلیون تومان
دریافت می کنند و قاین 150و سرایان  70میلیون تومان سهم دارند.

گردشگری

بازدید  400گردشگر از جاذبه های نهبندان
 400گردشگر از استان های مختلف از جاذبه های تاریخی و طبیعی نهبندان
بازدید کردند .رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نهبندان
گفت :این گردشگران در قالب تور و از استان های تهران ،همدان ،اصفهان،
خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به این شهرستان سفر و از جاذبه های
گردشگری آن بازدید کردند« .شبانی» قرار داشتن نهبندان در مسیر تردد
چابهار به مشهد و بندرعباس  -مشهد از مسیر کرمان را در افزایش ترددها در این
شهرستان موثر خواند و تاکید کرد :به دلیل سیل امسال و مسدود شدن مسیر
کرمان به نهبندان ،تعداد گردشگران کاهش داشت اما با وجود این مسافران
دهسلم ،چهار فرسخ و بوم گردی در شهر نهبندان افزایش دارد.

