 25ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﻮروزی ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ از دوم ﻓﺮوردﯾﻦﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﭘﺎﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از  300ﺻﻨﻌﺘﺮ از  14اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺳﻮﻏﺎت ،ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﻏﺬاﻫﺎی اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﺮان ﻧﻮروزی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﻌﺘﺮان ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن را از ﺳﺎل 96
در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده و ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،آﻣﻮزشﻫﺎﯾ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﺮان داده اﺳﺖ.
ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﮐ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار ﮐﺮدن آنﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪروز ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز،
اﻋﻄﺎی ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ آنﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤ در راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی،ﻫﻤﺎری در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﻤ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑ و
ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮی و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن آﻧﺎن در اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ﭘﺎﯾﺪار در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢاﮐﻨﻮن  16ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻌﺎوﻧ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ 122 ﻧﻔﺮ درﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻﯿﻞ ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و  177ﮔﻮاﻫ ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮدم از ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﺳﻮﻏﺎت اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﺮدرآﻣﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺣﻀﻮر دﻻﻻن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻐﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و در ﭘ آن ﺑﻪﻓﺮاﻣﻮﺷ
ﺳﭙﺮدن ﻫﻨﺮ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧ و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺷﻬﺮﮐ ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾ در ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﺳﻮﻏﺎت اﺻﯿﻞ ﺑﻠﻮﭼ دارد و ﻻزم ﺑﻮد اﻗﺪاﻣ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ
از آنﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺤﺮک ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﻏﺎت ،ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ را راهاﻧﺪازی
ﮐﺮدﯾﻢ و در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﺮدﯾﻢ و از  300ﺻﻨﻌﺘﺮ  14اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻫﻢ دﻋﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﻣﺤﺮﮐ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻی اﯾﺮاﻧ در ﺑﺨﺸ از ﮐﺸﻮر.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  25ﻫﺰار ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮔﺮدﺷﺮ ﻧﻮروزی از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه
ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻ و ﺳﻮﻏﺎت اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧ
ﻣﺴﺘﻤﺮاً در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه  80ﻏﺮﻓﻪ ﺳﻮﻏﺎت ،ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺪاوم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﮐﻪ ﺗﺮﻣﻪ اﺻﯿﻞ ﯾﺰد را ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎﯾ
ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﺻﯿﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﯾ ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻪ دور از دﻻلﺑﺎزی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺬارﻧﺪ.
وی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻ و ﺷﻐﻞ اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ و ﺑﺪون
ﺷﻌﺎر دادن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

