ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ

ﺑﺮﮔﺰاری  ۹دوره ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻣﻮﻧﺴﻮن اﻣﺴﺎل دﻫﻤﯿﻦ دورۀ آن ﺑﺎ اﺑﺪاع و اﺑﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻫﻤﻔﺮی اداره ﮐﻞ اﻣﻮر
روﺳﺘﺎﯾ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﻮﻓﻖ و ﺟﺪﯾﺪ را رﻗﻢ زد ،ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻣﻨﻄﻘﻪای در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺸﻮری
"ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ ﮐﺪﺧﺪاﯾ "دﺑﯿﺮ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﮥ ﮐﺎری وﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ ﺑﺎﻻﺧﺮه از  ۲۲ﺗﺎ  ۲۶ﻣﺮدادﻣﺎه
 ۹۷ﺑﻪ ﻣﺪت  ۵روز ،ﮐﺎروان  ۳۰۰ﻧﻔﺮی از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  ۲۶ﻏﺮﻓﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ و  ۱۰ﻏﺮﻓﻪ ﺑﯿﺮوﻧ و
 ۶ﺳﯿﺎهﭼﺎدر ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺻﻨﻌﺘﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و داﻣ،
ﻣﻌﺮﻓ ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺗﺎرﯾﺨ ،آداب ،ﺳﻨﻦ ،ﻏﺬاﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در راﺳﺘﺎی رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد ﺑﺎﻫﺪف ﮐﻤ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ،اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و
ﻧﻮاﺣ ﻫﻢﺟﻮار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺎن ،ﭘﺬﯾﺮاﯾ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ،ﭼﺎپ ﮐﺎرت وﯾﺰﯾﺖ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺮﭘﺎﯾ
ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﮔﺮدﺷﺮان از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﺎﺑﻬﺎری ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾ از ﮐﺸﻮر و
اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ" .اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺿﻮی" ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری" ،داﻧﯿﺎل ﻣﺤﺒ"
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن" ،ﺑﺎﻗﺮ ﮐﺮد" ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧ اﺳﺘﺎﻧﺪار"،آرش ﺟﻤﺎﻟﺰﻫ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر روﺳﺘﺎﯾ و ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاری،
ﺟﻼﻟﺰﻫ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران ،ﺑﺨﺸﺪاران ،ﺷﻬﺮداران و ،روﺳﺎ و اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣ و دﻫﯿﺎران اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪﺷﺐ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫ ﺳﻔﺮهای ﺳﺎده و ﺑﺎﺻﻔﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن در داﺧﻞ ﺳﯿﺎهﭼﺎدرﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮی
ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸ و آﺑﻮﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧ ،اﻧﺒﺎگ ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ ،ﻫﺘﻮک اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ،ﮔﻮﻧﺎپ ﺳﺮﺣﺪ زﻣﯿﻦ ﺧﺎش ،آش ﺧﻮﺷﻤﺰه
دوﻏﺒﺎی ﺑﻠﻮﭼ دﻟﺎن ،ﺗﻨﻮرﭼﮥ ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران ﺳﺮاوان و ﺑﺮﯾﺎﻧ ﻣﺎﻫ و ﮐﻮﺳﻪﻣﺎﻫ) ﭘﺸ (ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک در اﯾﻦ ﺳﻔﺮهﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ
و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺷﺪ.
ﮔﭙ ﺻﻤﯿﻤ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺻﻨﻌﺘﺮان و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه زدﯾﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه را از ﺣﯿﺚ ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪات
و درآﻣﺪ ﭼﻄﻮر دﯾﺪﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺨ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی آﻧﺎن از ﻓﺮوش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮده از ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀ از ﻏﺮﻓﻪ داران ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟ از ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻧﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻠﯿﺮ ﺷﺪه و ﺣﺘ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞﻋﺮﺿﻪ ﮐﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻓﺮوش  ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧ ،ﻋﻤﺪه آن ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه در ﺗﻬﺮان
رﻗﻤ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﺑﻮد.
در ﺧﺎﺗﻤﻪ دﺳﺖﻣﺮﯾﺰاد و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ،ﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره و ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه و ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﻤﺮار و
ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗ و ﺛﺒﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از روﯾﺪادﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮی در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

