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تالش و تولید هم ردیف است. اقوام ایرانی هر روز در این مرکز اجرای زنده 
موسیقی دارند و همین طور پنل های آموزشی  و ورکشاپ های تخصصی 
بین المللی که در کنار برگزاری این رویداد تشکیل می شود نیز می تواند 

از نکات و بخش های قابل توجه جشنواره هفتم باشد. 
استقبال شرکت کنندگان در هفتمین جشنواره بین المللی 
هنرهای دستی و تجسمی به چه شــکل بود؟ آیا حضور ذهن 
دارید که به ما بگویید درچه شاخه ها و رشته هایی اثر ارسال 

شده است؟ 
بله، ما در صنایع دســتی 1۸گروه داریم و در واقع هر گروه نیز زیر 
شــاخه های خاص خود را دارد. از تمام  این 1۸ گــروه در این دوره از 
جشنواره آثاری ارسال شــده و به دبیرخانه جشنواره رسیده است. اگر 
بخواهیم به چند نمونه از آثاری که به دست مان رسیده اشاره کنیم باید 
اذعان کنیم گروه نساجی سنتی با زیرشاخه های خود، گروه بافته های 
داری و غیر داری با زیر شاخه های خود، به همین ترتیب گروه پوشاک 
سنتی با زیر شاخه ها و کاشی سنتی سفال و سرامیک با زیر شاخه های 
خودشان، هنرهای سنتی وابسته به معماری با زیر شاخه های مخصوص 
این هنرها، صنایع دستی فلزی، صنایع دستی چوبی و حصیری، رودوزی 
های سنتی، صنایع دستی دریایی، صنایع دستی سنگی، صنایع دستی 
استخوان، صنایع دستی آبگینه، صنایع دستی کاغذی، طراحی و نقاشی 
سنتی، سازهای ســنتی، میناکاری از جمله گروه های صنایع دستی 

هستند که با زیر شاخه های خود در این دوره از جشنواره حضور دارد.
 پراکندگی حضور در جشــنواره امسال به چه ترتیب بود و 
چه روستاها، بخش ها، استان ها  و شهرستان هایی با ارسال آثار 
صنایع دستی خود در این جشنواره شرکت کرده اند؟ و در بخش 

بین المللی چند اثر در جشنواره امسال حضور یافتند؟
خوشــبختانه با توجه به فراخوان عمومی و به موقعی که منتشــر 
شد، تقریباً همه استان های کشــور آثار خود را به این جشنواره ارسال 
کرده اند، که در نهایت نزدیک به 350 اثر از سراســر کشور وارد مرحله 
رقابت شدند و حدود 60 اثر هم از ۸ کشور خارجی وارد شده و در بخش 

رقابتی حضور دارند.
خانم جاللی، شــما به عنوان معاونت هنرهای سنتی ایران 
فارغ از برگزاری این جشنواره، چشم انداز حرفه ای و اقتصادی 
هنرمندان صنعتگر ســنتی ایرانی را در حال حاضر چگونه 

ارزیابی می کنید؟
همان طور که کشور ایران با مشکالت اقتصادی فراوانی در عرصه های 
مختلف خصوصا فرهنگ و هنر مواجه بوده به مراتب مشکالت اقتصادی 
دامن گیر حوزه صنایع دســتی هم شــده اســت ضمن اینکه نجابت 
هنرمندان همواره باعث کم توجهی سازمان ها به این قشر شده است. 
به همین دلیل تالش ما این است که در عین حمایت از این اقشار، باز 
تعریفی کلی از حمایت داشته باشیم تا این پشتیبانی از جنس ٌمسکن 
و مقطعی نباشد. حمایت ما باید حمایتی توانمندساز برای عرضه گری 
در بازارهای جهانی باشد که در حال حاضر کلید گشایش کلیه رشته 
های صنایع دستی در ایران است. برای این اتفاق باید موانع صادرات و 
فروش بین المللی را رفع کنیم و با یک معرفی برنامه ریزی شده در یک 
بسته بندی شایسته که در تطبیق با شاخصه های بین المللی است  این 
محصوالت را به جهان عرضه کنیم  تا تفکری بین المللی بر بازار صنایع 
دستی حاکم شود و در نهایت به یک ارز آوری فوق العاده ای برسیم که در 
رقابت با بازارهای نفتی و پتروشیمی باشد. کما اینکه در روزگاری صنایع 
دستی حرف اول ارز آوری کشــور را می زد، تمام تالش ما برای حصول 
این نتیجه است. در این مسیر ماده واحده رفع پیمان سپاری ارزی برای 
صنایع دستی در همین راستا رقم خورده است، ما پیمان سپاری ارزی 
برای صنایع دستی را حذف کردیم. همانطور که می دانید این موضوع در 
هیئت دولت هم تصویب شد. همچنین ما شرایط بیمه هنرمندان این 
حوزه را تسهیل داده ایم. اما همه اینها در این راستاست که هنرمندان 
شاغل در صنایع دستی بتوانند با توانمندکردن خود و هدایت کارگاه به 
عنوان یک قطب اقتصادی نقش آفرینی کنند  و  نه تنها دیگر نیازی به 
دستگیری و حمایت دولتی نداشته باشند، بلکه اتفاقا به دولت کمک 
هم بکنند. اعتماد به بخش خصوصی، تشــکیل زنجیره های پشتیبان 
و شرکت های پشــتیبانی برای ارتقا وضعیت صنایع دستی در دستور 
کار قرار گرفته است و انشااهلل در ماه های آینده انجمن ها، اتحادیه ها و 
صادرکننده ها خبر های خوبی از این سازمان خواهند شنید. مسیری 
که از پیمان سپاری ارزی شروع شــده و این تشکل ها به سمت ایجاد 

هولدینگ های صنایع دستی منتج خواهد شد. 
اولویت های سازمان صنایع دستی چیست. چه برنامه های 
بلند یا کوتاه مدتی دارید و شما برای این صنایع چه دورنمایی 

را در آینده متصورید؟
 بدون شک سازمان صنایع دستی همت خود را بر این گمارده تا در 
زنجیره ارزش، از اولین حلقه که خلق و شناســایی صنایع دستی است 
گرفته تا تولید و بســته بندی، همچنین تا عرضه وفروش و متعاقب آن 
تا تحریک و تشویق تقاضای بازارهای جهانی کل زنجیره ارزش را مورد 
تحقیق قرار دهد. متاسفانه یک غفلت تاریخی برای صنایع دستی در ایران 
اتفاق افتاده است که ما بر حســب جبران این غفلت، استراتژی تقویت 
توجه برای سیاست  گذاران و تصدی گران و تسهیل گران و تنظیم گران را 
در راس کار گذاشته ایم تا مجددا نگاه ها را به این حوزه برگردانیم. چرا که 
وقتی ما صحبت از صنایع خالق می کنیم باید حواس مان باشد به اینکه، 

خالق ترین و دانش بنیان ترین صنعت، صنایع دستی است. 

همان طور که شاهد هستید، جذب بازارهای مالی درجهان 
با حوزه آی تی پیوندی غیرقابل تفکیک خورده است، به همین 
ســبب آیا برای عرضه آثار هنرمندان صنایع دستی ایرانی به 
صورت دیجیتال مارکتینگ در ســطح جهانی اقدامی انجام 

شده است؟ 
در مطالعه زنجیره ای که در این حوزه انجام شد، مشکل ارسال مانعی 
بســیار جدی در عرضه بوده اســت. در حال حاضر جوانانی که دل در 
گرو این هنر دارند در حوزه های بین المللی مختلف فعالیت می کنند، 
مانند فعالیت در کانون اتومبیلرانــی و جهانگردی در حوزه متاورس و 
تجربه های نو در حوزه دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی شبکه ای که در 
حال انجام است اما باید توجه داشــت که تمام این موارد به ارتقا سطح 
دانش رسانه ای هنرمندان صنعتگر ما نیاز مبرمی دارد و این مهم بسیار 
می تواند در سرعت بخشی این گشایش موثر باشد. البته تولید کننده 
نمی تواند تمام این زنجیره شبکه ای عرضه گری را به تنهایی سیر کند، 
از همین رو نیاز به شرکت ها و موسسات پشتیبان و همگرایی هایی ملی 
دارند. چرا که صنایع دســتی از ضعف یکپارچگــی حکمرانی رنج می 
برد و هر بخش از این زنجیره آموزش، تولید تا عرضه در سازمانی جدا 
برنامه ریزی شده است. هدف ما در ابتدا یکپارچه کردن این صنعت در 
ایران است و در وهله بعد بی تردید نیروی اصلی را در بروز و ظهور این 

هنر خواهیم گذاشت. 
اگر بخواهیم نگاهی آسیب شناسانه به مقوله تولیدات صنایع 
دستی در اقصی نقاط کشور بیاندازیم، شما فکر می کنید مهم 
ترین عوامل تهدید برای صنایع دستی در ایران چه چیزهایی 
می توانند باشند و به گمان شما آفت این تولیدات در کشورمان 

چیست؟
بله، به یقین می توانیم از نگاه تک ساحتی و عملکرد تک متغیری و 
ایســتایی در یک وضعیت، به عنوان بزرگترین آسیب و آفت این حوزه 

یاد کنیم... 
بسیارعالی، با توجه به اهمیت عوامل تهدید، اگر امکان دارد 
برای درک بیشتر و  بهتر این موضوع لطف کنید و  کمی توضیح 

بیشتری بدهید. 
ببینید عملکرد تک متغیری و ایستا ماندن در یک وضع، یعنی اینکه 
در برهه ای فقط در حوزه تسهیالت متمرکز شویم! یا فقط در حوزه تولید 
و یا فروش تمرکزمان را معطوف کنیم. درحالی که برای تشکیل کامل 
این زنجیره ما به ایجاد یک پیوســتار نیاز داریم. دقیقاً به همین دلیل 
اگر بخواهیم در این حوزه نگاه موزاییکی یا اتمیزه داشته باشیم و تک 
ساحتی به مقوله صنایع دستی فکر کنیم به شکل یک ُمسکن و کامال 
مقطعی عمل خواهیم کرد و به سمت درمان کامل حرکت نمی کنیم! در 
حالی که این حوزه برای رشد، یک مدیریت فرهنگی و نگاه اجتماعی و 
یک ارزیابی اقتصادی به صورت همزمان و همگرا می طلبد. هرکدام از 
این ها که نام بردیم ضروریات توسعه صنایع دستی  محسوب می شوند  و 
در واقع تمام فرآیند بازار صنایع دستی با یک نگاه همه جانبه و کلی  باید 

مورد بررسی دقیق قرار بگیرد. 

گفتگوی صبا با مریم جاللی معاونت هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

کم توجهـی بـه صنایـع دسـتی معلـول نجابـت هنرمنـدان!


