ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ و ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﻧﺌ
درﺧﺼﻮص ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ ﯾ ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺟﻬﺖ
ﻣﻌﺮﻓ و ﺗﺒﺎدل ﻃﺮاﺣ ﺑﯿﻦ ﺳﻮزندوزی ﺳﻨﺘ و ﻣﺪرن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪام ﮐﻪ ارزش ﺳﻮزندوزی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ از ﭼﺎه
ﻧﻔﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در
اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ از ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه داﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺳﻮزندوزی و
ﻫﻨﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻏﺒﺎری از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﻠﯿﻢ ﺳﺨﺖ و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺘ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﯾ ﮔﺎم ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و وﻗﺘ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ
ﻫﻨﺮ ﺳﻮزندوزی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﺎﯾﺎه ﺧﻮدش را در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه
ورود ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد و دوروازه ﻣﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ ،ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﯾﺮان اﺛﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ و ﺳﻮزندوزی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﯿﺮا رﯾ درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه ﻓﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢﺳﻄ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﺎه
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازه ﻣﻠﻞ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﻤ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ وﻟ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و
ﺑﺰرﮔ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮوع ،ﺷﺮوع ﺧﻮﺑ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎری ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
در ﺳﻄ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺪرﺧﺸﺪ ،اﻣﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ورود ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دارد ،ﺑﻠﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺠﻮار اﯾﻔﺎﮔﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻮزندوزی زﻧﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﻨﺎر
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟ ،ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻤﺎﺳ ﻣدرﺧﺸﯿﺪ و ﺑﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾ ﻣﺗﻮان ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻄﻠﻮﺑ در
ﺟﻬﺖ روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮد.
رﯾ داد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﻗﺪاﻣ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎ دارد از ﻣﺪﯾﺮان و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺑﺑﺪﯾﻞ زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ را ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺒﺎ و ﺷﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
درآورده اﺳﺖ.
ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﺋﻨ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :زﻧﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮان اﯾﺮاﻧ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎرﺗﺮﯾﻦ زﻧﺎن در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎﻧﺎت ،آﺛﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮدی را ﺧﻠﻖ ﻣﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢﻧﻮازی
ﻣﮐﻨﺪ.

