ﻫﻨﺮ ﺳﻮزندوزی زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪن دارد

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺧﺒﺎر آزاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﺳﺘﺎره اﺳﻨﺪری درﺑﺎره ﺣﻀﻮر ﮔﺮوه ﺗﺎر اول در
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ دوره اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ ﺣﻀﻮر دارﯾﻢ و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ﻫﻨﺮ ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ ﺳﻮزندوزی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .اﺗﻔﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره رخ داده اﺳﺖ ،ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﺎرﺟ ،ﯾ ﻧﻮع ﻧﺎه ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮ ﺳﻮزندوزی ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ورود ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﺧﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﺮحﻫﺎی اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎی داﺧﻠ ﻣﺎ ﻫﯿ ﺳﻨﺨﯿﺘ ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاﺑ در ﻣﺪلﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ﺑﺎ روﯾﺮد ﻫﻨﺮ دﺳﺘ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم و از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم؛
اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﯾ رﺧﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎه ﮐﻪ زﻧﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﻪ در ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻫﻨﺮ زﻧﺎن ﺳﻮزندوز اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺟﺪی ﺑﯿﺮم و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ
اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻣﺪ و ﻃﺮح روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ
و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﺳﻮزندوزی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
اﺳﻨﺪری درﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻨﺮ دﺳﺘ ﺳﻮزندوزی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺳﻮزن دوزی ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﻪ ﺑﺎ
ﻃﺮاﺣﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﮔﺮدد ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﺷﺪن را دارد و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻣﺮزی ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
اﺑﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاه داﺷﺖ و در ﻃﺮاﺣﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺪرن در ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿ درﺳﺖ از اﯾﻦ ﻫﻨﺮ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و از ﻫﻨﺮ زﻧﺎن ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی روز و ﻣﺪرن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﺮ در داﺧﻞ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻮﺷﺎک و ﻟﺒﺎس ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮحﻫﺎﯾ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﯿﻒ ،ﮐﻔﺶ،
روﺗﺨﺘ و ﻫﺰاران ﻃﺮح دﯾﺮ و… ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﯿﺮد و ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﯾ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺎزﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻃﺮاح ﻟﺒﺎس و ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺗﺎر اول درﻣﻮرد ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ اﻓﺰود :از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺬاب اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ﺧﻮدﻣﺎن ،ﻓﺮﻫﻨ از ﻫﻨﺮ ﮐﺸﻮرﻣﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻨﺪری در ﭘﺎﯾﺎن درﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎم ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد را ﺑﺮ روی ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﮔﺬارﯾﻢ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺴﺮی اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺮای
آن ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﻧﻘﺶ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار و ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ و ﻧﺎه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻮﻣ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻨﺪه ،ﻧﺎه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺻﺎدرات ﻓﺮﻫﻨ ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

