ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ 1000 ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻮزن دوزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر آﻏﺎز ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻗﺮارﮔﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﺗ و
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖزداﯾ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ،اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻃﺮح ﻣﻠ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و راه
اﻧﺪازی ﯾ ﻫﺰار واﺣﺪ ﺳﻮزن دوزی در ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺮان ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﺳﻮزن دوز
ﭼﺎﺑﻬﺎری ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس اﯾﺮاﻧ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﮐﺮم ﭘﻮر ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ردای ﺣﺮﯾﺮ آﻣﯿﺘﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ :زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺎدرزادی ،ﻫﻨﺮ ﺳﻮزن دوزی را ﺑﻠﺪ ﺑﻮده و از  10ﺳﺎﻟ ،ﺧﯿﻠ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺎرﭼﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﯾ زﯾﺒﺎ را ﺳﻮزن دوزی ﻣ
ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠ از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻼش دارﯾﻢ ﺗﺎ
ﻫﻨﺮ ﺳﻮزن دوزی زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ را ﺑﻪ ﺳﻄ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺮم ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮزن دوزی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ﺗﺎ در ﻓﺮوﺷﺎه ﻫﺎی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻗﻼم را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺠﻮز آن ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮزن دوزیﻫﺎﯾ ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی رﺳﻤ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻧﺘﻮ ،ﮐﺖ و ...اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه
ﻫﺎﯾ را ﻧﯿﺰ در  5ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز ،ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ردای ﺣﺮﯾﺮ آﻣﯿﺘﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ و اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪود 5
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﻮزن دوزی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدر ﻣ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺧﺒﺮ داد :ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮزن دوز ﭼﺎﺑﻬﺎری ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎه ﺣﺪود  2ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺮم ﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن ﺳﻮزن دوز ﭼﺎﺑﻬﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﺎن آن از ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر ﺗﺒﺤﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻃﺮح ﻣﻠ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﯾ ﻫﺰار واﺣﺪ ﺳﻮزن دوزی در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﺮان در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧ و ﻣﻠ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣ آﯾﺪ .وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
ﮔﺴﺘﺮده ﺳﻮزن دوزی ﺑﻠﻮچ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻟﺰوم ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﻠﻔﯿﻖ در ﻟﺒﺎس اﻣﺮوزی ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاﯾ اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در آﺋﯿﻦ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻠ ،ﻗﺒﺎدی دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﮐﺸﻮر ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻨﺮ ﺳﻮزن
دوزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮ ﺑﻮﻣ اﺳﺘﺎن و ﯾ از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧ ،اﻓﺰود :ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟ ﺑﺎﻧﻮان
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ،روﻧﻖ ﺑﺨﺸ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮم ﮔﺮدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ارز آوری در ﺻﺎدرات را در ﭘ دارد
و در ﻃﺮح ﻣﻠ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ و راه اﻧﺪازی ﯾ ﻫﺰار واﺣﺪ ﺳﻮزن دوزی در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧ از ﻣﺪﯾﺮان ،
ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ازاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس
ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺣﺮﯾﺮ آﻣﯿﺘﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی روﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪ اﮐﻨﻮن آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺗﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺮان ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎری
ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس اﯾﺮاﻧ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد و در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ اﺷﺘﻐﺎل و ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟ زﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

