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نایب رئیس کمیسیون هوشمندسازی  
: شورای شیراز

وژه های  پر
ی شیراز  هوشمندساز

با سرعت خوبی در حال 
اجرا است

وحیده خان پور بیان کرد:

ح شدن فرش  مطر

قشقایی با فعالیت 

گسترده شرکت بانو 

بافت ایالت پارس

بدینوسیلهازعموممردمجهتبازدیدازنمایشگاههایفوقدعوتبهعملمیآید.
* نخستین جشنواره گل و گیاه عیدانه

* نخستین نمایشگاه تولیدات مشاغل خانگی )عیدانه(
 نمایشگاه شیرینی و شکالت 

* سیزدهمین نمایشگاه سفره هفت سین، گل آرایی و تزئینات منزل
* سیزدهمین نمایشگاه سوغات، هدایا و هنرهای دستی بانوان 

شرکت نمایشگاه های 
بین المللی فارس 

برگزار می کند

زمان: 15 الی 19 اسفندماه 1401 ساعت بازدید: 16 الی 21 

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس
ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است. 

جهت دریافت نوبت بازدید رایگان به آدرس www.farsfair.ir مراجعه نمایید.
071-36200047 : 44-36200040-071            نمابر مکان: شیراز - شهرک گلستان- بولوار دهخدا - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارستلفن: 

وبسایت:
www.farsfair.ir 

نایب رئیس شرکت زنجیره ای بانو بافت ایالت پارس بیان کرد:

مطرح شدن فرش قشقایی با فعالیت گسترده شرکت بانو بافت ایالت پارس
ثار ارزشمند هنری در عرصه فرش قشقایی با دستان بانوان هنرمند شکل گرفته است : آ وحیده خان پور

سیده ناهید تقویان- تماشا 
نایــب رئیــس شــرکت زنجیــره ای بانــو بافــت ایــالت 
فعالیــت  از  پــس  قشــقایی  فــرش  گفــت:  پــارس 
مســتمر ایــن شــرکت در بافــت ایــن محصــول، در 

ح شده است. ج از کشور بسیار مطر خار
بــه گزارش »تماشــا«، وحیــده خان پــور نایب رئیس 
شــرکت زنجیره ای بانــو بافت ایالت پــارس در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: زنجیره شرکت بانو بافت 
ایــالت پــارس از نخســتین مراحــل تولیــد تــا مرحلــه 
نهایــی را در بــر مــی گیــرد و بــزگ ترین دغدغــه ما در 
این راســتا اشــتغال بانوان اســت اما دوست داریم 
ثــار هنــری  آ بانــوان از ســر عالقــه فــرش ببافنــد تــا 

ارزشمند در این حوزه شکل گیرد.
او بــا بیــان اینکــه در تولیــد فــرش قشــقایی دنبــال 
ســمبل کاری و کارهــای ســطحی نیســتیم، افــزود: 
ح ها را در  طراحــان مــا از روی مــوزه ها و کتاب ها طــر
ح هایی که متعلق به  مــی آورنــد و احیا می کنند؛ طــر

دوره های مختلف تاریخی است.
خــان پــور بــا بیــان اینکــه زنجیره مــا به هیــچ عنوان 
انگیزه مالی نداشته  و به دنبال ایجاد یک کار هنری 
ارزشــمند اســت، تأکید کرد: فرش قشــقایی پس از 
ح شــده  ج از کشــور بســیار مطر فعالیــت مــا در خــار

است.
به گفتــه خان پور بانو بافت ایالت پارس هم اکنون 
در آمریــکا و ایتالیــا نمایندگی دارد و اگــر تحریم ها از 
بیــن بــرود، بــرای صــادرات ظرفیت های بســیاری به 

وجود خواهد آمد.
او تصریــح کــرد: متأســفانه امــروزه به دلیــل تحریم، 
بــه اســم فــرش افغانی مجبوریــم فرش قشــقایی را 
در آمریکا بفروشــیم زیرا اگر با برند ایرانی بفروشــیم 

اجازه صادرات و فروش نخواهند داد.
فــرش  دیگــر  امــروز  گفــت:  همچنیــن  پــور  خــان 
قشقایی جهانی شده است و به دلیل رنگرزی های 

زیبا، بسیار مورد پسند و توجه خارجی ها است.
بــه گفته خــان پور دلیــل زیبایی فرش قشــقایی که 
جهانــی پســند شــده اســت، ایــن اســت کــه حالــت 

بدوی و کهن الگو دارد.
نایــب رئیــس شــرکت زنجیــره ای بانــو بافــت ایــالت 
پــارس در عین حال با بیان اینکه فرش قشــقایی با 
فــرش های دیگر نقاط متفاوت اســت، خاطرنشــان 
ح فرش قشقایی قابل پیش بینی نیست و  کرد: طر
با توجه به حال بافنده، خلق شــده اســت لذا کامال 

هنری است.
او بیــان کــرد: تولیــد فــرش دســتبافت یــک جــرات 
خــاص مــی خواهد چــون متولــی دولتی نــدارد اما ما 
بــرای احیــای صنعت فــرش دور هم جمع شــده ایم 
و دلمــان مــی خواهــد صنعت فرش ایــران را به دنیا 
نشــان دهیــم لــذا نیــاز بــه بازاریابــی در کشــورهای 

همسایه داریم.
خــان پور افزود: امــروز ترکیه خود صادرکننده قدری 
اســت و پاکســتان و افغانســتان نیز که خــود فعال 
هســتند امــا در کشــورهای عربــی می تــوان ظرفیت 

صادرات فرش ایران را ایجاد کرد.
بــه گفتــه خــان پــور محصــوالت زنجیــره بانــو بافــت 
ایــالت گلیــم، گلیم فــرش، انواع گبه و فــرش بزرگ و 
کوچــک اســت و اگر طرحی به ایــن مجموعه بدهند 

ح بافته شده و تحویل مشتری می شود. عین طر
نایــب رئیــس شــرکت زنجیــره ای بانــو بافــت ایــالت 
پــارس در پایان با بیان اینکه حمایت جدی از فرش 
بافان در کشــور نمی شــود، اســتقبال از نمایشــگاه 
فرش قشــقایی در شیراز را عالی عنوان کرد و گفت:  
انسجام خوبی را شاهد بودیم، قیمت ها خوب بود 
و امیدواریم در آینده نیز شــاهد رویدادهای مشابه 

در جهت حمایت از فرش قشقایی باشیم.
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دکتر شهریاری، شهردار منطقه سه: 

 المان جدید طاووس در شیراز 
نصب گردید

معاون شهردار خبر داد:

برگزاری رویداد آیینی پخت 

سمنو شیرازی
نماینده مجلس در جمع کارکنان آموزش وپرورش فارس:

ما در حال عبور از یک پیچ 
تاریخی هستیم
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مهندس اسدزاده، شهردار منطقه چهار:

با دو بانده شدن بولوار صلح 
ی منطقه ۴  خدمتی دیگر از شهردار

تحقق یافت

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورا:

همه دستاگه ها در برگزاری
 جشن نیمه شعبان مشارکت 

داشته باشند

ح کرد: مدیر کل منابع طبیعی استان فارس مطر

وجود 10میلیون هکتار اراضی 
ملی در فارس
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  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس خبر داد:    

بهبود ذخیره آب در سدهای فارس 
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شیـخ 
آخرین تماسى که میگیرید 

بیش از 5
سال سابقه 

تحت نظر 
کارشناسان 
خبره ثبتى 
و حقوقى 

ثبت برند و لوگو (60 روزه) 
ثبت شــرکت درخارج از کشور با اقامت 

ثبت انواع شرکت ( 3 روزه )
ثبت انواع تغییرات ( 5 روزه ) 

پروانه کسب 
پروانه بهره بردارى 

کارت بازرگانى 
جواز تاسیس 
طرح توسعه 

طرح توجیهى 
پروانه ساخت پروانه ساخت 

بارکد 
استاندارد ملى 
مشاغل خانگى 

صدور ایزو 
رتبه بندى شرکت ها 

اخذ گواهى هاى صالحیت 
WIPO ،ثبت مادرید عالمت تجارى

طراحى و  پشتیبانى انواع وب سایت 
نقل و انتقال شرکت 

نقل و انتقال عالئم تجارى نقل و انتقال عالئم تجارى 
مجوز تاسیس شرکت 

استاندار فارس در آیین اختتامیه سومین دوره جایزه کتاب سال:

کتاب مجازی نمی تواند جای کتاب مکتوب را بگیرد


