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فرش  شرکت  اطالع رسانی:  گروه 
هدف  با  و   99 سال  از  که  آفرینش  نفیس 
در  را  خود  فعالیت  دستباف  فرش  احیای 
با  سهل تر  ارتباط  برای  کرده،  آغاز  کرمان 
مشتریان، یک گالری برای نمایش و فروش 

این کاالی هنری راه اندازی کرد.
در  قدمت،  قرن ها  با  کرمان  فرش 
گذشته های دور، در دنیا، بازارهای بزرگی را 
از آن خود کرده بود اما از اواسط دهۀ پنجاه 
و  تولید  در  افت  و  افول  دچار  خورشیدی، 

صادرات شد که همچنان نیز، ادامه دارد.
این  داشتن  نگاه  زنده  حال،  همین  در 
به  رونق بخشی  و  دیرینه  صنعت  ـ  هنر 
یکی  اخیر،  سال های  طی  خصوص  به  آن، 
و  فرش  فعاالن  جدی  خواسته های  از 
دوست داران فرهنگ در استان کرمان بوده 
با  متناسب  اقدامی  اما،  وجود  این  با  است. 
این نیاز و مطالبه انجام نشد و یا اگر شد، به 

نتیجۀ دلخواه نرسید.
اکنون، شرکت نفیس آفرینش پیش قدم 
حمایت  و  بافندگان  مشارکت  با  تا  شده 
سهم  به  حوزه،  این  فعاالن  و  پیشکسوتان 

خود، برای احیای فرش گام بردارد.
عطاا...  را  آن  مدیریت  که  شرکت  این 
کرمان  فرش  پیشکسوتان  از  شفیعی پور 
فعالیت،  سال  دو  همین  در  دارد،  برعهده 
از  دستباف  فرش  ارزش  زنجیرۀ  توانسته 
تامین و تولید مواد اولیه تا فروش محصول 
را با همکاری بیش از یک هزار بافندۀ ماهر 

در سطح کشور اجرایی کند.
شرکت،  این  مهم  اهداف  جمله  از   
در  مختلف  سلیقه های  به  پاسخگویی 
بازارهای داخلی و جهانی است که در این 
راستا، به روزرسانی نقشه های فرش کرمان با 

حفظ اصالت آن را در برنامه دارد.
این  بر  شرکت  این  دست اندرکاران 
فرش  حوزۀ  در  سرمایه گذاری  که  باورند 
که  باالیی  صادراتی  ارزش  با  دستباف، 
حدود  فرش،  گذشته،  سال های  )در  دارد 
غیرنفتی  صادرات  کل  ارزش  از   40 تا   30
می  تواند  است(  داده  اختصاص  خود  به  را 
کارکردهای متفاوتی از جمله ایجاد اشتغال 

به طور مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از 
افزایش نرخ مشارکت  مهاجرت روستائیان، 
بیکاری  کاهش  جامعه،  در  زنان  اقتصادی 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و افزایش درآمد 
این  باشد.  داشته  را  روستایی  خانوارهای 
بخشی  تامین  قابلیت  از  همچنین،  صنعت 
از نیازهای ارزی کشور و تاثیر مستقیم در 
رشد و ارتقای بخش دامداری، کشاورزی و 

صنایع ریسندگی برخوردار است.
نفیس  فرش  شرکت  اساس،  این  بر 
نقش  ارتقای  و  حفظ  هدف  با  آفرینش، 
بازارهای  در  و  کشور  در  فرش  صنعت 
فرآیند  یک  در  دارد  نظر  در  بین المللی، 
از  تولید  مراحل  تمام  شده  برنامه ریزی 
نهایی  محصول  فروش  تا  اولیه  مواد  تولید 
را سازمان دهی کند و در فاز نخست، استان 
کرمان و فرش دستباف کرمان را هدف قرار 

داده است. 
آفرینش  نفیس  فرش  گالری  راه اندازی 

که در شهر کرمان، ابتدای بلوار جهاد )بین 
شد  بهانه ای  شده،  واقع  سه(  و  یک  کوچۀ 
فرش  فعاالن  و  پیشکسوتان  از  جمعی  تا 
از  و  دور هم جمع شده  استانی  مقامات  و 

مسائل این هنر ـ صنعت دیرینه بگویند.
این  در  توجه  جالب  اتفاقات  جمله  از 
مراسم، حضور دو تن از پیشکسوتان فرش 
و  خواجه حسینی  شکراهلل  آقایان  کرمان 
می داد  نشان  که  بود  وزیری  محمدرضا 
از  آفرینش  نفیس  فرش  شرکت  رویکرد 
سوی بزرگان این هنر ـ صنعت مورد تایید 

و حمایت است.
در این مراسم که شامگاه پنج شنبه دوم 
مدیرعامل  افضلی  دکتر  شد،  برگزار  تیرماه 
داشت.  حضور  نیز  آفرینش  هلدینگ 
شرکت فرش نفیس از زیرمجموعه های این 

هلدینگ کشوری است.
فعالیت های  که  آفرینش  هلدینگ 
اقتصادی و فرهنگی گسترده ای در مناطق 
مختلف کشور انجام داده، اکنون، با مطالعۀ 
علمی و به کارگیری توأمان تجربه و دانش 
برای احیای فرش دستباف کرمان پیش قدم 
شده است. مهرابی معاون اقتصادی استاندار 
کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی  و  کرمان 
راور  و  کرمان  نماینده  و  مجلس  اقتصادی 
هلدینگ  این  سرمایه گذاری  از  استقبال  با 
این  فعالیت های  توسعۀ  برای  کرمان،  در 
کردند.  آمادگی  اعالم  استان  در  مجموعه 
فرش  فعاالن  از  بسیاری  امید  چشم  حاال، 
دستباف  فرش  احیای  طرح  به  کرمان 
هلدینگ آفرینش و شرکت نفیس آفرینش 
است که اجرای آن، ضمن نجات این هنر ـ 
از احتضار، هزاران شغل در  صنعت دیرینه 

کرمان ایجاد می کند. 

فعالیت شرکت نفیس آفرینش 
تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار استقامت، در مراسم 
که  آفرینش  نفیس  فرش  گالری  افتتاح 
دکتر  شد،  برگزار  فروشگاه  این  محل  در 
و  کرمان  نماینده  پورابراهیمی  محمدرضا 
راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 

اعتبار و شهرت جهانی فرش کرمان، گفت: 
»فرش کرمان قدمت و تاریخ طوالنی دارد 
گذشته  سال های  در  مختلف  دالیل  به  اما 
و  هنری  ظرفیت  این  از  باید،  که  طور  آن 

اقتصادی استفاده نشده است«.
و  بخش خصوصی  تالش  »با  افزود:  وی 
این  رونق  شاهد  امیدواریم  دولت  حمایت 

صنعت باشیم«.
وی سپس اظهار کرد: »در سال های اخیر 
ظرفیت های  و  خورده  رقم  خوبی  اتفاقات 
صادراتی خوبی فراهم شده، اگرچه نرخ ارز 
تاثیراتی بر فعالیت های اقتصادی داشته ولی 
کاالهای  صادرات  برای  ظرفیتی  همواره، 

مختلف از جمله فرش بوده است«.  
تقدیر  برای  اینکه  بیان  با  ادامه،  در  وی 
و تشکر از فعاالن این حوزه در این جلسه 
در  زیادی  »افراد  داد:  ادامه  کردم،  شرکت 
قالی بافی  و  قالی  با  استان  مختلف  نقاط 
آشنایی دارند و امیدواریم شرایط به گونه ای 

تولید  گردونۀ  از  که  که کسانی  برود  پیش 
خارج شده اند، دوباره برگردند«. 

پورابراهیمی گفت: »بافندگان ما اغلب با 
بازار  اما ذائقۀ  رویکرد سنتی کار می کردند 
مثل  مجموعه ای  اینکه  است.  کرده  تغییر 
شرکت نفیس آفرینش باشد که از تولید تا 
بازاریابی و فروش را تحت پوشش قرار دهد، 
خواهد  صنعت  این  در  مثبتی  تاثیر  حتما 

داشت«. 
وی با بیان اینکه فرش از جمله کاالهای 
ارزآور برای کشور است، اضافه کرد: »چه در 
استان و چه در سطح ملی، آمادگی داریم تا 
از برنامه های این شرکت و هلدینگ حمایت 

کنیم«.
با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
تاکید بر فعال سازی ظرفیت صادراتی فرش 
قبل  دولت  پایانی  ماه های  »از  کرد:  اظهار 
پیگیری  را  ارزی  پیمان سپاری  موضوع 
کردیم و اکنون، هر صادرکننده ای می تواند 
تعهد ارزی در قالب نرخ توافقی با صرافان 
بانک  جدید  سیاست  این  باشد.  داشته  را 
نوع  هر  برای  و  ماست  قبول  مورد  مرکزی 
صادراتی اعم از فرش می توان از آن بهره مند 
آفرینش  هلدینگ  مدیرعامل  از  وی  شد«. 
خواست تا اشتغال زایی 300 نفره در استان 

کرمان را طی یک دورۀ مشخص، 10 برابر 
کنند. 

میز فرش راه اندازی شود
مهرابی  حسین  دکتر  مراسم،  این  در 
معاون امور اقتصادی استاندار کرمان نیز به 
صراحت اعالم کرد که برای هر نوع حمایتی 

از فرش کرمان آمادگی دارد. 
او پیشنهاد راه اندازی میز فرش کرمان را 
نیز داد و با اشاره به سرمایه گذاری هایی که 
این هلدینگ در حوزۀ گردشگری و احیای 

تاریخی در کشور داشته، گفت که  بناهای 
موزه فرش  تاریخی شرکت  بنای  می توانیم 
کرمان را نیز به این هلدینگ واگذار کنیم تا 

آن را مرمت و احیا کند.
مهرابی همچنین با بیان اینکه بزرگ ترین 
حمایت دولت از فعالیت های اقتصادی این 
کرد:  اظهار  نکند،  سنگ اندازی  که  است 
»آفرینش، هلدینگ نسبتا بزرگی است که 

داشته  خوبی  سرمایه گذاری  هم  کرمان  در 
این  برنامه های  توسعۀ  و  اجرا  از  ما  و  است 

شرکت چه در زمینۀ صدور مجوزها و چه 
رفع موانع حمایت می کنیم«.

و  فعاالن  »از  گفت:  سپس  وی 
حوزۀ  مشکالت  که  می خواهم  کارشناسان 
ارائه  به صورت دسته بندی  را  فرش کرمان 
کنند. جلسه ای ویژه در استانداری برای آن 

برگزار خواهیم کرد«.
معاون استاندار کرمان با اشاره به اینکه 
دارد  وجود  خوبی  اشتغال زایی  تسهیالت 
آن  از  می توانند  نیز  فرش  بافندگان  که 
می کنم  »پیشنهاد  افزود:  شوند،  بهره مند 

را  فرش  سهامی  شرکت  آفرینش  هلدینگ 
در اختیار بگیرد تا بازسازی شود. همچنین، 
داریم  زیادی  تاریخی  خانه های  کرمان،  در 
سرمایه گذاری  برای  خوبی  گزینه های  که 

هستند«. 

فرش به رونق گردشگری کمک کند
فریدون  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
فعالی مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان 
و  اصالت  به  اشاره  با  مراسم،  این  در  نیز 
احیای  کرمان،  فرش  باالی  اعتبار  و  ارزش 
آن را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: »با 
تولید  فرایند  که  جذابیتی  و  ارزش  وجود 
نتوانسته ایم  تاکنون  دارد،  کرمان  فرش 
در  گردشگران  جذب  برای  فرصت  این  از 

استان استفاده کنیم«.
شود  تعریف  تورهایی  اینکه  بیان  با  وی 
که گردشگران به کرمان بیایند و از طراحی 
دکتر  »از  افزود:  ببینند،  را  فرش  بافت  تا 
افضلی مدیرعامل محترم هلدینگ آفرینش 
سرمایه گذاری  برای  که  می کنم  خواهش 
برنامه ریزی  نیز  کرمان  تاریخی  بناهای  در 
داشته باشند. ما در کرمان، خانه های تاریخی 
دولتی  بودجه های  که  داریم  ارزشمندی 
برای مرمت و احیای آن پاسخگو نیست. در 
این شرایط، از حضور و سرمایه گذاری بخش 

خصوصی حمایت می کنیم«. 

شمار بافندگان را به 10 هزار نفر 
می رسانیم

محمود  دکتر  مراسم،  این  ادامۀ  در 
در  آفرینش  هلدینگ  مدیرعامل  افضلی 
معرفی کوتاهی از فعالیت های این هلدینگ 
گفت: »این هلدینگ سال 9۶ تاسیس شده 
پیش  سال   22 به  آن  فعالیت  سابقۀ  ولی 
زیرمجموعه  شرکت   2۵ اکنون  برمی گردد. 
دارد که یکی از آن ها، فرش نفیس آفرینش 

کرمان است«.
فرش  احیای  پروژۀ  »پشت  افزود:  وی 
منابع  با  که  ایستاده  هلدینگ  یک  کرمان 
مالی و فناوری و دانش و نیروی انسانی خود 

از این پروژه حمایت می کند«.
هلدینگ  اینکه  بیان  با  سپس،  وی 
اقتصاد  مختلف  حوزه های  در  آفرینش 
سه  از  »یکی  داد:  ادامه  می کند،  فعالیت 
در  دام  خوراک  واردکنندۀ  بزرگ   شرکت 
زنجیرۀ  در  فعالیت،  این  هستیم.  کشور 
تامین موادغذایی خوراک دام نقشی بسیار 
در  هم  زیادی  مشکالت  و  دارد  اساسی 

در  توانستیم  ولی،  داریم  تحریمی  شرایط 
بزرگ  واحد  سومین  به  گذشته،  سال  سه 

واردکننده خوراک دام تبدیل شویم«.
هلدینگ،  این  »در  داد:  توضیح  وی 
و  دانش بنیان  شرکت های  برای  تشکیالتی 
ایده پردازان  شرکت  داریم؛  نیز  استارت آپ 
نوین آفرینش که از معروف ترین شرکت های 
سرمایه گذار در این حوزه است و در چهار 
دانش بنیان  پروژۀ  هشت  در  گذشته،  سال 
سرمایه گذاری کرده است که یکی از آن ها، 
حاضر،  حال  در  که  بود  دیجیتال  صرافی 
دیجیتال  صرافی  بزرگ ترین  »والکس« 

کشور است«.
دیگر  زیرمجموعۀ  اینکه  بیان  با  افضلی 
مالی  هلدینگ  یک  به  که  است  هرمس 
»شرکت   کرد:  اظهار  است،  شده  تبدیل 
کار  که  داریم  دیگری  سرمایه گذاری 

پرداخت الکترونیکی انجام می دهد«.
دانش بنیان ها  حوزۀ  »در  افزود:  وی 
خوشبختانه  و  کردیم  سرمایه گذاری  بسیار 

موفقیت خوبی نیز داشته ایم«.
و  توزیع  و  تولید  »در  کرد:  اضافه  وی 
تجارت زعفران نیز شرکتی داریم که بسیار 
موفق است و اولین بار زعفران را وارد بورس 
تجارت  رونق  به  اقدام،  این  که  است  کرده 
این محصول در کشور کمک فراوانی داشته 

است«.
وی گفت: »تعدادی پروژۀ ساختمانی هم 
در قالب سرمایه گذار، مالک یا مجری داریم 
از جملۀ آن، یک مجتمع بین راهی در اتوبان 
غدیر تهران داریم که در حال تکمیل است 
و زیباترین و کامل ترین مجموعۀ بین راهی 

کشور خواهد بود«. 
ادامه  در  آفرینش  هلدینگ  مدیرعامل 
نزدیک  کرمان،  شهر  »در  کرد:  اظهار 
و  مجوزها  اخذ  حال  در  آزاد،  دانشگاه 
هشت  شهرک  یک  احداث  برای  پیگیری 
هکتاری هستیم که در آن هتل بیمارستان و 
بازارچۀ صنایع دستی و واحدهای تجاری و 

مسکونی نیز ساخته می شود«.
شرکت  دو  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
هلدینگ  این  در  هتل داری  و  گردشگری 
که  داریم  پروژه ای  شیراز  »در  گفت: 
به  تا  می کنیم  مرمت  را  قدیمی  خانه های 
عنوان هتل پنج ستاره خدمات دهی کنند. 
در اصفهان، شهداد کرمان، چابهار، قشم و 
کیش هم پروژه های ساخت هتل را داریم«.

نیز  هرمز  جزیرۀ  »در  کرد:  اضافه  وی 
امکانات  کلیۀ  با  هکتاری  هفت  شهرک 

اقامتی و توریستی و تجاری در حال ساخت 
است«.

آفرینش  هلدینگ  پروژه های  دربارۀ  وی 
و  سیرجان  »در  داد:  توضیح  کرمان  در 
در  نئوپان  کارخانۀ  واحد  دو  نرماشیر، 
دست احداث داریم که زنجیرۀ هم هستند 
تولید  نرماشیر  در  اولیه  مواد  از  بخشی  و 
کارخانه های  بزرگ ترین  از  یکی  می شود. 

ماه  تا 14، 1۵  و  بود  نئوپان کشور خواهد 
دیگر به بهره برداری می رسد. همچنین، یک 

واحد کشت و صنعت دو هزار هکتاری در 
ریگان داریم«.

وی با بیان اینکه پروژۀ پرورش شتر هزار 
نفری در ریگان نیز در حال اجراست، افزود: 
تولید  برای  کارخانه ای  نیز،  نرماشیر  »در 
فرآورده های خرما در دست ساخت داریم«.

ریحانه  »مدارس  کرد:  اظهار  وی سپس 
به  که  هلدینگ هستند  این  به  وابسته  نیز 
از کارشناسان، سطح کیفی  اذعان بسیاری 
آموزش در آن فوق العاده است و در کرمان 

هم این مدرسه را داریم«.

خیریه ای  »موسسه  کرد:  اضافه  افضلی 
شبه خانواده  مرکز   24 با  که  داریم  هم 
و  بی سرپرست  کودکان  نگهداری  برای 
دو  حدود  و  می کند  فعالیت  بدسرپرست 
هزار و ۵00 نفر تاکنون از این مراکز بزرگ 

خارج شده اند«.
وی گفت: »درمانگاه های خیریه ریحانه را 
هم داریم که در کرمان، درمانگاه ابوالفضل 
)ع( است که مراجعه کنندگان بسیار زیادی 

دارد«.
با  سپس،  آفرینش  هلدینگ  مدیرعامل 
ما  پروژه های  مهم ترین  از  یکی  اینکه  بیان 
افزود:  است،  کرمان  دستباف  فرش  احیای 
»در این پروژه، به زودی، یکی از بزرگ ترین 

تولیدکنندگان فرش کرمان خواهیم شد«.
افضلی در گفت وگو با خبرنگار استقامت، 
دربارۀ جزئیات این پروژه گفت: »در جریان 
این پروژه، براساس تلفیق نقشه های قدیمی 
بازار،  جدید  نقشه های  با  کرمان  فرش 

طرح هایی تولید خواهیم کرد«.
و  کیفیت  لحاظ  از  اینکه  بیان  با  وی 
تولید  را  فرش  توجهی  قابل  حجم  کمیت 
خواهیم کرد، افزود: »در حال حاضر، برای 
مشغول  بافنده   300 پروژه،  این  اجرای 
هستند و در دو سال دیگر به 10 هزار نفر با 

پنج هزار دار قالی خواهند رسید«.  
داد:  ادامه  آفرینش  هلدینگ  مدیرعامل 
»از فرایند تولید تا فروش را حمایت خواهیم 
برنامه ریزی  حال  در  راستا،  این  در  کرد. 
در  ریسندگی  کارخانۀ  یک  تا  هستیم 
مهم  ارکان  از  یکی  کنیم.  احداث  کرمان 
اولیه است.  افزایش کیفیت فرش، مواد  در 
کیفیت  کنیم،  تولید  را  آن  خودمان  وقتی 
این  از  نگرانی  و  شد  خواهم  فراهم  مدنظر 

بابت نخواهیم داشت«.
نیز،  فروش  حوزۀ  در  اینکه  بیان  با  وی 

گفت:  است،  شده  انجام  الزم  برنامه ریزی 
راه اندازی  کرمان  در  که  گالری  »نخستین 
شد، مشابه این فروشگاه در دیگر شهرهای 
بزرگ کشور نیز افتتاح می شود. فاز بعدی، 
کشورهای  دیگر  به  کرمان  فرش  صادرات 
به  صادرات  حاضر،  حال  در  دنیاست. 
انجام  را  آلمان  امارات، ترکیه و فرانکفورت 

می دهیم«.
از  عمده ای  »بخش  کرد:  اضافه  افضلی 
فرش  فروش  برای  برنامه ریزی  پروژه،  این 
سعی  و  است  جهانی  بازارهای  در  کرمان 
فرش  رفتۀ  دست  از  بازارهای  می کنیم 

کرمان را بازیابی کنیم«.
خبرنگار  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
چه  به  کرمان  استان  در  که  استقامت 
»منابع  گفت:  دارید؟  نیاز  حمایت هایی 
تامین کرده ایم  را  مالی پروژۀ احیای فرش 
اما اگر تسهیالتی که دولت مصوبه کرده به 
کیفیت  با  می توانند  شود،  داده  قالی بافان 
استانداری  کنند.  کار  بیش تری  بال  فراغ  و 
تا  می کند  حمایت  که  داده  وعده  کرمان 
بتوانند  می کنند  کار  ما  با  که  قالی بافانی 
که  کنند  دریافت  قرض الحسنه  وام های 

امیدواریم محقق شود«. 

اصالت فرش کرمان را 
حفظ می کنیم

شفیعی پور  عطاا...  مراسم،  این  در 
با  آفرینش  نفیس  فرش  شرکت  مدیرعامل 
بیان اینکه همۀ فعاالن فرش کرمان نسبت 
به فردای آن دغدغه دارند، گفت: »شرکت 
فرش آفرینش نسخه ای پیش بینی کرده که 

به احیای آن کمک می کند«.
وی افزود: »عوامل مختلفی باعث بیماری 
فرش کرمان و رکود آن شده است. متاسفانه 
به  نسبت  متمادی  دهه های  در  دولت ها 
فرش خیلی کوتاهی کرده اند و برنامه ریزی 

و حمایت الزم را نداشتند«.
 200 گذشته،  دهۀ  »در  داد:  ادامه  وی 
هزار بافنده در کرمان داشتیم که اکنون به 
۶0 هزار نفر رسیده است. علت این ریزش 
چند  به  و  کردیم  بررسی  است؟  بوده  چه 

نکته رسیدیم. یکی اینکه نسبت به بافندگان 
کوتاهی شده است.   زمانی که بافنده پشت 
خود  تولید  فردای  از  باید  می نشیند،  دار 
اطمینان داشته باشند ولی متاسفانه شرایط 
نمی تواند  هیچ کس  است  طوری  اقتصادی 
در  کند.  برنامه ریزی  آینده  برای  راحتی  به 
این شرایط، ما گفتیم راه چاره برای احیای 
این  به  پاسخ  در  و  چیست؟  کرمان  فرش 

پرسش، اقداماتی را برنامه ریزی کرده ایم«.
و  قدیم  ادغام طرح های  به  اشاره  با  وی 
جدید فرش و تحول در نقشه ها اظهار کرد: 
فرش  ویژگی های  و  اصالت  اینکه  »ضمن 
براساس سلیقۀ  را حفظ می کنیم و  کرمان 
بازار امروز تولید را انجام می دهیم تا تاریخ 

جدیدی از فرش کرمان رقم بخورد«.
فرش  طراحی  »کمیتۀ  کرد:  اضافه  وی 
به  که  کرده ایم  راه اندازی  شرکت  در  را 
صورت آنالین با خبرگان طراحی در سراسر 
در  و  بررسی  طرح ها  دارد.  ارتباط  کشور 

اجرا می شود«. شفیعی پور  تصویب،  صورت 
یکی  اجتماعی  تامین  »بیمۀ  گفت:  سپس 
از دغدغه های مهم بافندگان است. استرس 
کاهش  را  بافنده  کار  کیفیت  هم  بیمه، 
و  ببافد  چه  نمی داند  اینکه  هم  و  می دهد 
برای  ما  بافندگان  که  شده  طوری  شرایط 
داد:  ادامه  وی  می بافند!«.  بیمه  بازرسان 
»دولت و بخش خصوصی هر یک وظایفی 
در  افت  کنند.  عمل  آن  به  باید  که  دارند 
دلیل  به  فرش  صنعت  در  اشتغال زایی 
بی توجهی دولت هاست که امروز به وضعیتی 
بحرانی رسیده است«. این پیشکسوت فرش 
فرش  مشکالت  اینکه  به  اشاره  با  کرمان 
چندان ربطی به تحریم ها ندارد، اظهار کرد: 
»متاسفانه برای اجرای این طرح در کرمان 
با مشکل کمبود بافنده مواجهیم و بافندگان 
اگر  اما  ندارند.  کار  انجام  به  رغبت  خیلی 
استانداری حمایت کند، بافندگان دلگرم و 
با  فعال می شود«. وی  دوباره  قالی  دارهای 
اشاره به قول راه اندازی کارخانۀ ریسندگی 
در کرمان از سوی هلدینگ آفرینش گفت: 
»امیدوارم همه حمایت کنند و از تجربیات 
تا فرش کرمان  استفاده کنیم  پیشکسوتان 

به جایگاه واقعی خود برسد«.

دولت ها به فرش بی توجهی کردند 
در این مراسم، شکراهلل خواجه حسینی از 
پیشکسوتان فرش کرمان نیز طی سخنانی 
فرش  در  رکود  اصلی  عامل  اینکه  بیان  با 
گفت:  دولت هاست،  بی توجهی  کرمان 
و  کشور  در  کرمان  فرش  که  بود  »زمانی 
در دنیا حرف اول را می زد و تبریز و دیگر 
استان ها در رتبه های بعدی قرار داشتند. اما 
نباید  و  نیست  خوب  کرمان  فرش  گفتند 
صادر شود. فرش کرمان را بدنام کردند و از 

همان زمان قالی بافی تعطیل شد«.
افزود: »زمانی بود که هر هفته سه  وی 
صادرات  برای  کرمان  از  قالی  بار  ماشین 
می رفت و هر روز، تاجران زیادی از تهران به 
اینجا می آمدند ولی االن شاید فروشندگان 
نفر   10 به  کرمان  فرش  صادرکنندگان  و 
هم نرسد«.  وی خطاب به مسئوالن تاکید 

کرد: »خواهش می کنم بهتر از این به فرش 
کرمان رسیدگی کنید«. 

این  در  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
اتحادیه  رئیس  شهداد،  جمعه  امام  مراسم، 
و صنایع دستی  فرش دستباف، مس  صنف 
محلی  مسئوالن  از  دیگری  جمع  و  کرمان 
حضور داشتند . نظامی معاون مدیرکل امور 
از  قدردانی  با  نیز  کرمان  استانداری  بانوان 
هلدینگ آفرینش و شرکت نفیس که زمینۀ 
اشتغال 300 نفر از زنان را فراهم کرده اند، 
تاکید کرد که در ادامۀ مسیر، حمایت های 

الزم را از این فعالیت ها خواهند داشت.
از  زیادی  استقبال  با  که  مراسم  این  در 
سوی فعاالن فرش کرمان همراه بود، لگوی 
شرکت نفیس آفرینش که توسط هنرمندان 
صنایع دستی کرمان اجرا شده بود، رونمایی 
به  بوتیا  موسیقی  گروه  همچنین،  شد. 
سرپرستی پوریا میرزایی نیز در این مراسم 

اجرا داشتند. 

گالری فرش نفیس آفرینش در کرمان افتتاح شد؛

پیشقدمی هلدینگ آفرینش در احیای فرش دستباف کرمان

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 
فعالیت شرکت نفیس آفرینش 

تاثیرگذار است 

پیشکسوت فرش کرمان: 
دولت ها

 به فرش بی توجهی کردند 

معاون استاندار کرمان: 
میز حمایت از فرش کرمان 

راه اندازی شود 

مدیرعامل شرکت فرش نفیس 
آفرینش: اصالت فرش کرمان را 

حفظ می کنیم

مدیرعامل هلدینگ آفرینش: 
شمار بافندگان را به 10 هزار نفر 

می رسانیم

مدیرکل میراث فرهنگی استان: 
فرش به رونق گردشگری 

کمک کند

 مهرابی معاون 
 اقتصادی استاندار

کرمان و پورابراهیمی 
رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس و نماینده کرمان 
و راور با استقبال از 

سرمایه گذاری هلدینگ 
آفرینش در کرمان، برای 
 توسعٔە فعالیت های این

مجموعه در استان اعالم 
آمادگی کردند.

 منابع
مالی پروژٔە احیای فرش 
 را تامین کرده ایم
اما اگر تسهیالتی که 
 دولت مصوبه کرده به
قالی بافان داده شود، 
می توانند 
با کیفیت و فراغ بال 
بیش تری
 کار کنند


