اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮزن دوزی ﺑﻠﻮچ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﻧﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﺒﺴﺘﺎن ،ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻣﻠ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﺻﺪور
ﻣﺠﻮز راه اﻧﺪازی ﯾ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻮزن دوزی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ  17ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺒﺎدی
دﺑﯿﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﮐﺸﻮر ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﯾﻮﺳﻔ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻨﺎرک ،ﻋﻠ زﯾﻨ وﻧﺪ
ﻣﻌﺎون ﺳﯿﺎﺳ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺴﺮاﻧ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ارﺷﺎد اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻦ
ﺟﻠﺴﺎت وزارت ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ورود ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳﻮزن دوزی و راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی
ﺳﻮزن دوزی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠ ﺑﻪ رﻓﺎه ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر
ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻠ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ را در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ روﯾﺮد ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺬارﯾﻢ و در ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﻬﺎ ﮐﻤ ﺑﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳﻮزن دوزی ﺑﻠﻮچ ﯾ ﻇﺮﻓﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺮاغ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای رﻓﺘﯿﻢ و ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ اﺷﺎل
اﺻﻠ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﺮح و رﻧ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و در
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﻧﻘﻮش ﺳﻮزن دوزی ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺮدی ﮔﻔﺖ :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻫﻔﺖ ﺗﻌﺎوﻧ ﺳﻮزن دوزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﻫﻔﺖ ﺳﻮزن دوز ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻮزن دوزان ﭘﯿﺎم ﺧﻮﺑ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻮزن دوزان و ﺑﺮﭘﺎﯾ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دو ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺮﭘﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﺲ از آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻓﺰود :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﻨﺮی وزارت ﻓﺮﻫﻨ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ
ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻣﺠﻮز ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟ ﻫﻨﺮ و دﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻃﺮاﺣ دوﺧﺖ ﻟﺒﺎس را در ﭼﺎﺑﻬﺎر راه اﻧﺪازی ﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻫﻨ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺮ ﺳﻮزن دوزی ﯾ رﯾﺸﻪ و اﺻﺎﻟﺘ دارد ﮐﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر
ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺣﺲ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤ
ﻣ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﻮزن دوزی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻨﺒ ﻣﺎﻟ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣ ﺷﻮد ﮐﺎری را
ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺤﺼﻮﻟ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮزن دوزی ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﺻﺎﻟﺖ اﯾﺮاﻧ
اﻣﺮوز در ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از راه اﻧﺪازی اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه داﯾﻤ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه داﯾﻤ ﺳﻮزن دوزان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎن را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺗﻮاﻓﻘ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ و ﮔﺮدﺷﺮی دارﯾﻢ ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﺗﺎ ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﮐﺮدی در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدی و اﻣﺮوزی ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻮزن دوزی ﺑﻠﻮچ ﭼﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﻮزن دوز
ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟ ﻫﻨﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻃﺮاﺣ دوﺧﺖ دارد ،ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷ در اﯾﻦ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ رﻧ ﺷﻨﺎﺳ و ﻧﻘﻮش ﺳﻮزن دوزی آﻣﻮزش داده ﻣ

ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺎ در ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش در ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی و ﻣﺪﻟﯿﻨ اﺳﺖ.

