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* دانشجوی رشته هنر: متأسفانه 
امروزه به هر مغازه ای مراجعه 

می کنیم کاالهای بی کیفیت خارجی 
به ویژه محصوالت چینی عرضه 

می شود و صنایع دستی زیبای 
کشورمان روی دست هنرمندان 

مانده است.

هنر از همان زمان بدو خلقت با انســان 
متولد شــد و در وجود او متجلی گشــت، 
انســان های اولیه هنرخویش را با کشیدن 
نقاشی، خطوط بر در و دیوار غارها و یا ساختن 
ابزارها و وســایل زندگی به اثبات رساندند و 
نشــان دادند که بی قراری های روح و روان با 
هنر و هنرمندی آرامش می گیرد و می توانند 
لحظات خاطره انگیز و به یادماندنی برای خود 

و نسل های آینده به جای گذارند.
نقش و اهمیت صنایع دســتی به عنوان هنری 
مقدس، صنعتی مستقل، بومی و اصیل با جنبه های 
قوی بر همگان آشــکار است اما مهم ترین ویژگی 
صنایع دستی که اهمیت صدچندان آن را مشخص 
می سازد ســادگی، کم هزینه بودن قابل دسترس 
بودن و عدم پیچیدگی آن اســت، صنایع دســتی 
نیــاز به تکنولوژی و فناوری پیچیده ندارد، بر پایه 
توانمندی ها و هنر متخصصان و هنرمندان استوار 
اســت و با توجه به فرهنگ غنی ایران می تواند از 
تنــوع، جذابیت و کیفیت باالیی برخوردار باشــد 
به همین دلیل اســت که در دانشــگاه رشته ای به 
نام رشته صنایع دســتی ایجاد کرده اند که هدف 
آن تربیــت هنرمندان و متخصصان ایرانی اســت 
تا بتوانند فرهنگ غنی و پیشــرفته کشورمان را به 
دیگر کشــورها منتقل کنند. رشته صنایع دستی 
آموزش علمی و مقدماتی اموری است که منجر به 
خالقیت هــا و انجام کارهای جذاب در این صنعت 
می شود. صنعتی که در هر خانه ایرانی اثری ماندگار 

از خود به جای گذاشته است.
امروزه هنر دستان هنرمندان و صنعتگران ایرانی 
که در چوب، سنگ، شیشه، پارچه، گچ، نقره، ورشو 
و... شکل می گیرد و به بازار عرضه می شود در داخل 
و خارج کشور طرفداران بسیاری دارد این هنر ملی 
به واســطه ذوق سرشار و اندیشه خالق هنرمندان 
ایرانی از کیفیت منحصر به فردی برخوردار اســت 
اما متأسفانه در سال های اخیر به دلیل عدم حمایت 
مالی و فکری مورد غفلت قرار گرفته و از دوران رونق 

و شکوفایی خود دور شده است.
حمایت از قدیمی ترین صنایع دستی 

ایرانیان
گیوه بافی یا گیــوه دوزی از جمله قدیمی ترین 
صنایع دستی ایرانیان است و طبق اسناد تاریخی 
به دســت آمده پیشینه این صنعت به 1000 سال 

قبل باز می گردد.
گیوه، پاافزاری است که ده ها ویژگی و خاصیت 
دارد، چپ و راست ندارد و از نظر طبی کامال تایید 
شده و برای افرادی که مبتال به دیسک کمر، زانودرد 
و دیابت هستند توصیه شده است، متناسب با آب 
و هوای ایرانی طراحی شده و سبک و قابل شست و 
شو اســت و دوام آن به حدی است که در صورت 
دور انداختن هم آثار پارگی یا کهنگی در آن دیده 
نمی شــود چرا که هنرمند گیوه دوز تاروپود آن را 
طوری محکم نموده که تا سال ها مورد استفاده قرار 

گیرد و پارگی و فرسودگی در آن اثر نکند.
یک خانم خانه دار اهل کرمانشــاه که به بافتن 

اشتغالزایی و سودآوری 
در صنایع دستی را 

جدی بگیریم

صنایع دستی، هنری زیبا، ساده و بی تکلف
امـا مغفـول مـانده!

فریده شریفی

بخش پایانی

* صنایع دستی نیاز به تکنولوژی 
و فناوری پیچیده ندارد و بر پایه 
توانمندی ها و هنر متخصصان و 

هنرمندان استوار است.

* یک هنرمند گیوه باف: کار گیوه بافی را از مادرم آموختم و اکنون با گرفتن سفارش به گیوه بافی مشغول هستم 
و تعدادی از افراد فامیل  و دوستانم را نیز به این کار تشویق نموده ام که با این کار اشتغال زایی نیز شده و به این 

صنعت زیبا و قدیمی مشغول هستند.

گیوه در خانه مشــغول است در این باره می گوید: 
»کار گیــوه بافتن را از مــادرم آموختم و اکنون با 
گرفتن ســفارش به گیوه بافی مشــغول هستم و 
تعدادی از افراد فامیل و دوستانم را نیز به این کار 
تشــویق نموده ام که آنان نیز بــه این صنعت زیبا 
و قدیمی مشغول هســتند و عالوه بر اشتغالزایی 
و کســب درآمد به هنر زیبای نیــاکان خود ادامه 

می دهند.«
وی اضافــه می کند: »گیوه بافــی هنری زیبا، 
قدیمــی و در عین حال ســاده و بدون پیچیدگی 
اســت، یادگیری هنر گیوه بافی کار سختی نیست، 
نیازمند دستگاهی نیست، تنها نیازمند نخ و سوزن 
اســت و پیشتر فقط به بافتن رنگ سفید آن اقدام 
می کردیم اما این روزها متناسب با سلیقه افراد به 
ویژه جوانان از رنگ های مختلف و غالبا شــاد برای 
بافتن گیوه ها استفاده می کنیم و به طور متوسط بین 

600 تا یک میلیون درآمد ماهیانه دارم.«
صنعت گیوه بافی از جمله صنایع دستی است 
که در اکثر روســتاها و شهرستان های غربی ایران 
رواج دارد و به فراموشــی سپرده نشده است، آب و 
هوای شهرستان های مختلف پاافزاری را می طلبد 
که سبک، مقاوم، خنک و در عین حال ارزان باشد 

و روستائیان قادر به تولید آن باشند.
یکی از شــهروندان پاوه در این باره می گوید: 
»گیوه پای افزار سنتی ما ایرانیان است که رویه آن 
از نخ پنبه بافته شده و با چرم به تخت پارچه ای یا 
الســتیگی دوخته می شود و به لحاظ اینکه سبک 

و مقاوم است پاپوش اکثر اهالی کردستان است.«

وی اضافه می کند: »بسیاری از روستائیان به غیر 
از فعالیت های کشاورزی و دامپروری به بافت گیوه 
هم مشــغول هستند، زیرا این صنعت هنری کهن 
در کردستان است و غالبا از پدر و اجداد خود این 

هنر زیبا را آموخته اند.«
یک هنرمند گیوه دوز ســاکن شهر پاوه در این 
باره می گوید: »ورود انواع و اقسام کاالهای بی کیفیت 
خارجی سبب بی رونقی بازار صنایع دستی به ویژه 
صنعت زیبا و قدیمی گیوه دوزی شده و مغازه های ما 
پر شده از گیوه هایی که در انتظار فروش هستند.«

وی که سابقه ای طوالنی در صنعت گیوه دوزی 
دارد می گویــد این هنر را از پــدرش و اجدادش 
آموختــه و بدون هیچ چشم داشــتی بــه مزایای 
اقتصادی به کار خود ادامه می دهد چه گیوه هایش 

به فروش برسد و چه در مغازه خاک بخورند.
این هنرمند تبلیغات فــراوان درباره کاالهای 
خارجی به خصوص در شبکه های اجتماعی و دیگر 
رسانه ها راعامل عدم اســتقبال مردم به هنرهای 
دستی و کاالهای ارزشمند ایرانی می داند و اضافه 
می کند: »باید مســئوالن و برنامه ریزان فرهنگی و 
اقتصادی از شــبکه های مختلف اجتماعی، صدا و 
ســیما و رسانه های گروهی نگاه مردم را به صنایع 

دستی تغییر دهند و آنان را به سمت خرید کاالهای 
صددرصد ایرانی تشویق نمایند.«

برای بافتن گیوه تقریبا دو روز زمان نیاز است 
و هــر بافنده در ماه می تواند 15 جفت گیوه ببافد. 
مرغوبیــت این کاال به دلیــل هزینه مواد اولیه آن 
اســت، قیمت هر جفت گیوه در داخل کشور بین 
150 تا 200 هزار تومان است که اگر آن را به عراق 
یا ترکیه صادر کنیم بین 300 تا 350 هزار تومان به 
فروش می رسد و همین مسئله نشان دهنده ارزآوری 
و مزیت اقتصادی این صنعت باارزش دستی است.

»پویا محمودیان« معاون صنایع دستی سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری در 
این بــاره می گویــد: »زیراندازهــا از جمله گلیم و 
نمد، گیوه، ظروف شیشــه ای و سفالی، سرامیک، 
محصوالت چوبی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
و... از مهم ترین اقالم صادراتی صنایع دستی کشور 
هستند و اســتان ها بســته به قدرت تولیداتشان 

نقش های مختلفی را در صادرات بازی می کنند.«
وی اضافه می کند: »کشورهای اتحادیه اروپا و 
حاشیه خلیج فارس از بازارهایی بودند که از دیرباز 
صادرات صنایع دستی ایران به آنها انجام می شد اما 
در برخی از سال ها بازارهای خود را از دست دادیم و 
دوباره تالش کردیم در رقابتی درست با رقبا، جایگاه 
خودمــان را در بازارها پیدا کرده و ضریب نفوذمان 

را بیشتر کنیم.«
راه اندازی

 بازارهای عرضه صنایع دستی
کارشناسان اقتصادی بازاریابی و فروش صنایع 
دستی را یکی از عوامل مهم عرضه، شناخت، تبلیغ و 
استقبال مردم از هنرهای دستی می دانند و معتقدند 
در بحث تبلیغات و بازاریابی باید تالش بیشــتری 
صورت گیرد تا محصوالت و تولیدات صنایع دستی 
و هنرهای سنتی به مردم داخل کشور و همچنین 

گردشگران خارجی معرفی شود و این مسئله باعث 
فروش و رونق این بخش مهم اقتصادی شود.

به گفته این کارشناســان راه اندازی بازارهای 
عرضه صنایع دســتی، نمایشــگاه ها و تعاونی های 
صنایع دســتی می تواند زمینه ساز ایجاد و حفظ 
اشــتغال و درآمد پایدار شــود و صنعت پرسود و 
درآمدزای صنایع دســتی را که متاسفانه مغفول 

مانده، دگرگون و متحول سازد.
یک خانم خانه دار در این زمینه می گوید: »من 
به اتفاق دوستانم هرگاه که بازارچه صنایع خانگی 
و صنایع دستی در پارک ها، فرهنگسراها یا میادین 
شهر می گذارند می رویم تا از نزدیک با محصوالت 
و صنایع دســتی کشورمان آشنا و کاالهایی را هم 
خریداری نماییم اما متاسفانه بیشتر مواقع یا دست 
خالــی بازمی گردیم یا اقالم خوراکــی خریداری 
می کنیم. چرا که بیشــتر ایــن بازارچه ها تبدیل 
به محلی بــرای فروش لباس، کیــف، کفش و یا 
خوراکی ها شده اند و نمی توانیم صنایع دستی مورد 

عالقه و دلخواه خود را تهیه کنیم.«
وی اضافه می کند: »البته چند غرفه هم همیشه 
به صنایع دســتی و ســوغاتی های شهرســتان ها 
اختصاص دارد اما قیمت ها بســیار باالســت و آن 
انتظــاری که ما خریــداران از بازارچه های صنایع 
دستی داریم برآورده نمی شود. به طور مثال گلیم، 
فرش، کیف و کفش، گیوه، رومیزی، شال و روسری 
و دیگــر محصوالت صنایع دســتی بســیار زیبا و 
روح افزاست اما به قیمت های باالیی عرضه می شود 

که در توان مالی ما نیست.«

این خانم خانــه دار همچنین می گوید: »همه 
مــا می دانیم که ارزش محصوالت خانگی و صنایع 
دستی کشــورمان چقدر باالست و معیار و مالک 
مادی نمی توان برای آنها در نظر گرفت چرا که یک 
هنرمند تجربه سال ها هنر، تالش و تخصص خود را 
در راه ساختن یک محصول و یک کاالی دست ساز 
می گذارد اما با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده ها، 

خرید این صنایع امکان پذیر نیست!«
»دنیا علیزاده« دانشجوی رشته هنر در گفت وگو 
با گزارشگر کیهان در این باره می گوید: »در گذشته 
مردم توجه زیادی به صنایع دســتی داشتند و در 
خانه های ایرانیان این صنایع به وفور دیده می شد و 
فقط جنبه تزیینی و دکوری و نمایشی نداشت اما 
امروزه به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و پایین 
بودن توان اقتصادی خانواده ها خرید صنایع دستی 
از سبد کاالی مردم خارج شده و فقط گاهی برای 

هدیه دادن یا سوغاتی خریداری می شود.«
وی اضافه می کند: »متاسفانه امروزه به هر مغازه ای 
مراجعه می کنیم کاالهای بی کیفیت خارجی به ویژه 
محصوالت چینی عرضه می شود و صنایع دستی زیبای 

کشورمان روی دست هنرمندان مانده است.«
ایــن دانشــجو همچنیــن می گویــد: »بــا 
برنامه ریزی های مناســب، سیاست های تشویقی، 
حمایت از هنرمنــدان، راه اندازی نمایشــگاه ها و 
بازارهــای عرضه صنایع دســتی می توان هنر ناب 
ایران و ایرانی را به تمام جهان عرضه کرد و صنایع 
دستی متنوع و جذاب کشور را هم در داخل کشور 
و هم برای صادرات به خارج معرفی و عرضه کرد.«
وی خاطرنشــان می کند: »بر کســی پوشیده 
نیست که هنر ایرانیان در جهان زبانزد و ارزشمند 
است و صنایع دستی ایران از فرش گرفته تا گلیم 
و صنایع بلوری، چوبی، فلزی، میناکاری، معرق و... 
همه و همه حرف اول را می زنند و حتی قابل رقابت 
با صنایع دستی دیگر کشورها نیستند و واقعا از همه 

آنها زیباتر و متنوع تر است.«
مصداق عینی اقتصاد مقاومتی

صنایع دســتی و هنرهای سنتی ایران بخش 
ارزشمندی از میراث فرهنگی گذشتگان ماست و 
در شرایط فعلی که مسئله بیکاری و ایجاد اشتغال 
مهم ترین دغدغه مسئوالن و برنامه ریزان اقتصادی 
و اجتماعی کشور به حساب می آید می تواند نقش 
موثری در پیشرفت و توسعه کشور به ویژه در پرتوی 

اقتصاد مقاومتی محسوب شود.
کارشناســان اقتصادی معتقدند صنایع دستی 
از جملــه فعالیت هایی اســت کــه می تواند روی 
رشــد صادرات غیرنفتی موثر واقع شــود و زمینه 
اشتغال زایی فراوانی ایجاد کند و هم بستر مناسبی 

برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی باشد.
به گفته این کارشناسان از آنجا که صنایع دستی 
ایران از تنوع و کیفیت باالیی برخوردار است مورد 
توجه توریســت های خارجی قرار گرفته و همین 
مســئله می تواند زمینه ای برای تبلیغات و معرفی 
بیشــتر این کاالها و فروش آن به گردشگران شود 
که مســلما در تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت 

اقتصادی کشور تاثیر فراوان دارد.
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی پوشاک کیدی
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 40584 

و شناسه ملی 10100859728 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/18 

تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: محل شرکت به استان تهران - چهار 

راه کالج- خیابان البرز 1 خیابان حافظ پالک 324 ســاختمان 400 

طبقه زیرزمین کدپستی 1591645516 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.

به اســتناد صورت جلســه هیئت مدیره مورخ 1396/9/29 و 

مجوز شــماره 209579 مورخ 1396/12/14 اداره کل امور 

ســازمان های مردم نهاد وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ 

شــد: فرهاد طلوع کیان به کد ملی 0068821336 به عنوان 

رئیس هیئت مدیره علی اسدی به کد ملی 0035597828 به 

عنوان نائب رئیس هیئت مدیره مرتضی رستمی فروشانی به 

کد ملی 1756638632 به عنوان خزانه دار علیرضا صفارزاده 

به کد ملــی 1755679580 به عنوان مدیرعامل برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 

با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء 

رئیس هیئت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

آگهی تغییرات موسسه انجمن حامیان
 فرهنگ و مرام پهلوانی به شماره ثبت ۳۷۲4۷ 

و شناسه ملی ۱400۵4۲444۶ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

به اســتناد صورتجلسه 

خ  ر مــو ه  یــر هیئت مد

1396/07/20 تصمیمــات 

ذیل اتخاذ شــد: سیدماجد 

علمی موســوی به شماره 

ملــی 4722872988 بــه 

هیئت مدیره،  رئیس  سمت 

احمد رحمانی به شماره ملی 

0839224397 به ســمت 

هیئت مدیره  رئیــس  نایب 

و مدیرعامــل و امیرمهدی 

زهتاب صالحی به شــماره 

ملــی 0070785562 بــه 

هیئت مدیره  عضو  ســمت 

انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 

و اوراق بهــادار و تعهدآور 

چک،  قبیــل  از  شــرکت 

ســفته، بــروات، قراردادها 

و  عقوداســالمی با امضاء 

مدیرعامل و یکی از اعضاء 

هیئت مدیــره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه 

فرآیندهای یاسان 
سهامی خاص به 

شماره ثبت442357 
 و شناسه ملی 

10320896846

سازمان ثبت اسناد
 و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری 

تهران

ثبــت و امضا ذیل دفاتــر تکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع: شناسایی 
بیماران پوستی خاص مانند ای بی و سایر- ثبت بیماری ای بی 
به عنوان بیماری خاص- افزایش فرهنگ مشاوره ژنتیک قبل از 
ازدواج- آموزشی امور مراقبتی خاص بیماران پوستی و اسکان 
موقــت- پیگیری دارو و درمان بیماران مدت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شــهر تهران- ونک- خیابان 
شیخ بهایی- خیابان برزیل غربی- پالک 164- طبقه همکف- 
کدپستی 1435814783 دارایی موسسه: 100000000 ریال 
می باشد. اولین مدیران: آقای سید حمیدرضا هاشمی به شماره 
ملی 0054984238 به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال خانم فرزانه مســلمی به شماره ملی 
0082082286 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقای رضا رضائی به شماره ملی 0569756707 به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال خانم سعیده هاشمی به شماره 
ملی 1219935727 به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای افشین نوری به شماره ملی 1818977958 به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای محمدمهدی 
پرویزی به شــماره ملی 2300731452 به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 ســال خانم فهیمه عبداللهی مجد به شماره 
ملی3051416517 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال  
آقای حســین نظری کله جوب به شماره ملی 4180030470 
به ســمت عضو هیئت مدیره- عضو علی البدل به مدت 2 سال 
آقای روزبه خلج به شــماره ملی 0057898405 به ســمت 
خزانه دار و عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق 
امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل 
و خزانــه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره 
و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه بازرس: محمد خردمند به شماره ملی 0043379389 
به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. 
آگهی شماره ملی مجوز شماره 111698 مورخ 1396/07/16 

وزارت کشور صادر گردید. 

تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص خانه ای بی
 در تاریخ ۱۳۹۶/0۸/۱۶ به شماره ثبت 4۳۲0۵ به شناسه ملی ۱400۷۱۹۱۳۷۳ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 


