گزارش
ابتدایی ترین دست ساخته های ایرانیان
باستان ،زمانی تولید شدند که ایرانیان آموختند
با آمیختن آب و خاک برای خود ظروف گلین
بسازند و با ریسیدن پشم گوسفند و موی بُز ،نخ
تولید کنند و با در هم تنیدن آنها ،بافته هایی به
عنوان سرپناه و زیرانداز ببافند تا هم نیازهای اولیه
خود را تامین کنند و هم از گزند گرما و سرما
در امان بمانند .با افزایش جمعیت ،تولید صنایع
دستی به مرور فزونی یافت و کم کم پیشه و
حرفه بسیاری از مردم جوامع بدل گشت .رفته
رفته ،دیگر مصنوعات دست ساز تولید شدند و
استادکاران ،ذوق و هنر خود را در آن آمیختند و
آثاری تولید کردند که آمیزه ای از هنر و صنعت
بود؛ چنانکه هم جنبه کاربردی در زندگی مردم
داشت و هم ارزش هنری .اما با تغییر سبک
زندگی مردم و صنعتی شدن جوامع ،مردم دیگر
به خرید صنایع دستی اقبالی نشان نمی دادند
به طوریکه بسیاری از رشته های صنایع دستی
به تدریج یا کم رونق و یا منسوخ شدند .ولی،
هنرمندان و استادکارانی بودند که با همه سختی
ها ،این هنر برجا مانده از گذشتگانشان را با
همه تنگناهای مادی ،صیانت کردند تا چراغ کم
فروغ آن خاموش نشود و آن را به نسل های
پس از خود نیز یاد دادند تا میراث دار فرهنگ و
هنر مردم ایران باشند .با گذشت زمان اما مردم
به ارزش های متنوع صنایع دستی پی بردند و از
آنها استقبال کردند و به همین دلیل برخی رشته
های صنایع دستی رونق و شهرت دوباره خود
رابازیافتند.
ایران طالیه دار نیمی از صنایع دستی دنیا

از  ۶۰۲رشته صنایع دستی شناسایی
شده در دنیا حدود نیمی از آن یعنی ۲۹۹
رشته ،متعلق به ایران است؛ با این حال اما
به این ظرفیت و داشته غنی بسیار بزرگ
برای گره گشایی از مسائل اقتصادی کشور
به ویژه اشتغال به خوبی استفاده نشده است؛
در حالیکه حوزه صنایع دستی به دلیل نیاز کم
به سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال نسبت
به خیلی دیگر از بخش ها و همچنین ارزش
افزوده باال ،مورد توجه بسیاری از کشورها
همچون چین و هند قرار گرفته است و
مسووالن این کشورها توانسته اند به خوبی از
این ظرفیت برای اشتغالزایی بهره بگیرند .به
طور مثال ،کشور چین بیش از یک میلیارد و
 400میلیون نفر و همچنین کشور هند بیش
از یک میلیارد و  350میلیون نفر جمعیت
دارد اما بر اساس گزارش های اعالم شده ،در
کشور چین  ۴۰۰میلیون نفر معادل حدود 29
درصد جمعیت آن کشور و در کشور هند،
 ۱۰۰میلیون نفر برابر با حدود  7.4درصد
جمعیت آن کشور در حوزه صنایع دستی
مشغول به کار هستند اما در کشورمان با
حدود  80میلیون نفر ،برآورد می شود حدود
 400هزار نفر معادل نیم درصد جمعیت کل
کشور به طور مستقیم در این حوزه مشغول به
کار باشند .در بین استان های کشور ،اصفهان
با  196رشته فعال صنایع دستی ،بیشترین
رشته های صنایع دستی را دارد ولی بر اساس
ارزیابی های انجام شده ،در حال حاضر
حداقل حدود  45هزار نفر در این حوزه به
طور مستقیم مشغول به کار هستند که این
شمار معادل 1.125درصد جمعیت  4میلیونی
این استان را تشکیل می دهد! اما اینکه چرا و
چگونه دیگر کشورهای جهان بر خالف ما
توانسته اند در حوزه صنایع دستی موفق عمل
کنند و بخش قابل توجهی از اشتغال مورد نیاز
خود را از طریق رونق صنایع دستی تامین کنند
جای سوال و بررسی دارد.

عدم شناخت بازارها

معاون صنایع دستی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری یکی
از علل آن را عدم شناخت سلیقه ها و
عالقه بازارهای هدف اعالم کرد و گفت:
کشوری مثل چین نیازهای بازار هدف را نه
تنها در حوزه صنایع دستی بلکه در تمامی
حوزه های تولیدی خود در نظر گرفته است؛
به طوریکه از  20 - 30سال پیش نماینده
هایی را برای بازاریابی تولیدات خود به
کشورهای مختلف دنیا گسیل کرده تا سلیقه
و عالقه مردم دنیا را ارزیابی کنند و مطابق با
سلیقه و عالقه آنها ،کاال تولید کند و به همین
دلیل امروز به یک قدرت اقتصادی تبدیل
شده است و اگر ما فقط از بازارهای هدف
شناخت داشته باشیم به طور قطع همه مردم
دنیا عالقه دارند صنایع دستی ما را بخرند
چون به اذعان تمامی مردم دنیا ،هیچ صنایع
دستی به کیفیت صنایع دستی ایران در دنیا
وجود ندارد .جعفر جعفر صالحی افزود :اگر
ما فقط از بازارهای هدف شناخت داشته
باشیم به طور قطع صنایع دستی ما را در دنیا
خریدار دارد و چنانچه نگاهمان در تولید و
بازاریابی کامال سنتی باشد این مشکالت
وجود خواهد داشت؛ خوشبختانه شماری
از جوانان هنرمند ما به این باور رسیده اند
که باید بازارهای هدف را بشناسند و امروز
آنها بر بازارهای هدف صنایع دستی شناخت
و اشرافیت پیدا کرده اند اما در ابتدای راه
هستیم .رئیس اتحادیه صنف صنایع دستی
اصفهان نیز ،ثبات قیمت مواد اولیه را یکی
دیگر از عوامل پیشتازی دیگر کشورها در
حوزه صنایع دستی اعالم کرد و گفت :قیمت
مواد اولیه در کشورهایی همچون چین و
ترکیه ثابت است؛ به طور مثال قیمت مواد
اولیه در کشور چین و ترکیه از  10سال
پیش تاکنون تغییر نکرده است .عباس شیردل
افزود :در تجارت (بیزینس در بیزینس) باید
قراردادهای طوالنی مدت و پایداری امضاء
شود اما وقتی قیمت ارز مدام تغییر می کند
و دچار نوسان است ،براستی می توان چنین
قراردادهایی را با کشورها امضاء کنیم؟ او
ادامه داد :مشکل اصلی و اساسی تمامی
هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی عدم
ثبات قیمت ارز است و در واقع ما نمی
توانیم قراردادهای پایداری با هیچ کشوری
و یا سازمانی امضاء کنیم؛ به دلیل عدم ثبات
قیمت ارز ،هر روز قیمت مواد اولیه ما تغییر
می کند و با این روند آینده خوبی را برای
صنایع دستی نمی بینم .رئیس اتحادیه صنف
صنایع دستی اصفهان گفت :تا اواخر پارسال
قیمت هر کیلو مس نورد شده تولید داخل
کشور حدود  30هزار تومان بود ولی به دلیل
نوسانات قیمت ارز به کیلویی  75هزار تومان
افزایش یافته است و این یک فاجعه برای
صنایع دستی محسوب می شود و به دلیل این
افزایش قیمت مس و برنج بسیاری از کارگاه
های صنایع دستی ما تعطیل شده و بسیاری
دیگری هم در حال تعطیل شدن است.
تولید صادرات محور

بر اساس مطالعات انجام شده ،تولید
صنایع دستی کشورهای چین و هندوستان
از حدود  ۳۰تا  ۴۰سال پیش ترقی کرده و
صادرات محور بودن یکی از عوامل رشد تولید
صنایع دستی این کشورها بوده است .به اعتقاد
کارشناسان صنایع دستی و دست اندرکاران این
حوزه ،صنایع دستی کشورمان زمانی در عرصه
المللی موفق خواهد بود که هنرمندان و
بین

کرده اند به طوریکه کمترین تعرفه گمرکی،
حقوق گمرکی و حتی مالیات برای واردات
مواد اولیه نمی گیرند تا مواد اولیه ارزان قیمت
به دست مصرف کننده برسد .او ،اصالح و
به روز شدن قوانین برای رونق تولید صنایع
دستی را ضروری دانست و افزود :ما از
مسئوالن فقط انتظار داریم قوانینی را که در
۷۰ـ۶۰سال گذشته وضع شده است ،اصالح و
به روز کنند .شیردل با اشاره به برخی از این
قوانین دست و پا گیر ،گفت :میزان مصرف
نقره اصفهان به عنوان مواد اولیه برای تولید
صنایع دستی  ۱۰تن در هفته است اما همه
این ۱۰تن نقره خام به صورت قاچاق وارد

مطلب را رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان
ای مس و برنج را از بورس
گفت و افزود :عده
خرند و سپس آنرا در بازار عرضه
با تناژ باال می
کنند و به همین دلیل هنرمندان صنایع
می
دستی مس و یا برنج را با  ۳تا  ۴واسطه
خرند؛ بنابراین هنرمندان و تولیدکنندگان
می
صنایع دستی  ۳بار باید  ۹درصد مالیات
ارزش افزوده و  ۳بار سود به فروشندگان
مس یا برنج بدهد و این مساله هزینه تولید
و قیمت تمام شده صنایع دستی را افزایش
دهد .شیردل ادامه داد:قیمت مس یا برنجی
می
های کوچک ما به عنوان مواد اولیه
که کارگاه
خرند از قیمت جهانی گران تر است در
می

قطع شده است .او گفت :این مساله دغدغه
زیادی را برای هنرمندان صنایع دستی ایجاد
کرده و تنها حمایتی که دولت میتواند از این
هنرمندان انجام دهد بحث بیمه است اما اکنون
از نظر بودجهای ،بیمه هنرمندان با مشکل
روبرو شده است و دولت به سازمان تامین
اجتماعی بدهکار است و  4سال است که بیمه
هنرمندان قطع و هیچ هنرمند دیگری هم بیمه
نشده است .نایب رئیس اتحادیه صنایع دستی
اصفهان گفت :حمایت از تولید داخلی یک
موضوع دوطرفه است که اول از همه باید
هزینههای تولید کاهش پیدا کند که بخشی از
آن در اختیار دولت است و باید تسهیالتی را

شود در حالیکه دولت باید تعرفه ورود نقره
می
را به کشور اصالح کند و اجازه ندهد
ای وارد کننده نقره به
فقط عده
کشور شوند .وی با بیان
اینکه کشور چین با
استفاده از

صورتی که اگر بخواهند مس مورد نیاز خود
تر از مس تولیدی
را با ارز آزاد وارد کنند ارزان
کشورمان است در حالی که کشور ترکیه مس
را با تناژهای بسیار باال و ارزان در اختیار
دهد و به
هنرمندان صنایع دستی خود قرار می
همین دلیل ترکیه رقیب ما شده و صنعت مس،
نقره و طال را در انحصار خودش قرار داده
است .البته فریدون اللهیاری مدیر کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
اصفهان در این باره گفت :هنرمندان
صنایع دستی به عنوان بخش
خصوصی با تشکیل
شرکـتهـای
تعا و نی

در این زمینه ارائه کند و اداره کل امور مالیاتی،
قانون معافیت هنرمندان از پرداخت مالیات
را اجرا کند زیرا اکنون متاسفانه به صورت
شخصی با این مورد برخورد میشود .تاج
افزود :اگر هزینه تولید کاهش پیدا کند ،قطعا
شاهد تحقق شعار حمایت از تولید داخلی
میشویم و از طرف دیگر هنرمندان هم باید
کار باکیفیت و درجه یک ارائه کنند .رئیس
دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
نیز به ایرنا گفته است :موازی کاری نهادها
و دستگاه های مختلف از موانع و مشکالت
صنایع دستی کشور است .میثم براری افزود:
صنایع دستی مانند آب زاینده رود مورد غفلت،
قرار گرفته و نبود یک مرجع اصلی تصمیمگیر
و فراگـیر از موانع تحول در بخش صنایع
دستی است ،به همین دلیل بسیار دیده شده
که مجموعه هایی مانند سازمان میراث
فرهنگی ،دانشگاه ها ،شهرداری
و اتحـادیههـا منـفرادنـه
تصمیماتـی اتـخاذ
مـی کنند کـه
در کـل

صنايع دستي؛ گنجي در رنج

همرا ه نبـودن
قانـون گذاران

فعــــاالن عـــرصـه
صنایع دستی کشورمان برغم اینکه
تالش می کنند تا این میراث فرهنگی
را حفظ کنند و تولیدات آنها برای صادرات
مطابق با خواسته مشتریان باشد اما قوانین
دست و پاگیر مانع رونق تولید و نیز مانع
صادرات دست ساخته های آنها از کشور
شده است و باعث شده است تا همه فعالیت
آنها برای صادرات ابتر بماند و از ادامه راه
مایوس شوند .رئیس اتحادیه صنف صنایع
دستی اصفهان در این باره گفت :محدودیت
برای صادرات مصنوعات نقره یکی دیگر از
مشکالت حوزه صنایع دستی است به طوریکه
یک نفر میتواند بین  ۳تا  ۵کیلوگرم مصنوعات
نقره همراه با بار مسافر از کشورمان خارج کند
و این درد جامعه ما و یک آسیب است
و با چنین وضعیتی هنرمندان ما چه کاری
تواند بکنند! شیردل افزود :در گذشته ۲۰۰۰
می
واحد صنفی تولید مصنوعات نقره در اصفهان
وجود داشت ولی االن بین  ۳۵۰تا  ۴۰۰واحد
فعال وجود دارد و بقیه آنها به دالیل مشکالتی
همچون محدودیت صادارتی به کشورهای
ها شرکت ایرانی
اند و ده
ترکیه و چین رفته
تولید مصنوعات نقره در کشور ترکیه فعالیت
کند زیرا مسئوالن کشور ترکیه امکانات
می
ی دهند
الزم را در اختیار هنرمندان قرار م 
های صادراتی
تا دغدغه تولید و محدودیت
نداشته باشند .او گفت :کشورهای چین ،هند و
پاکستان قوانینشان را برای رونق دستی اصالح

اقتصاد
آزاد ایــــن
مساله را حل کرده
دهد
است و اجازه می
بدون هیـچ بروکراسـی
اداری نقره خام وارد کشورش شود
و پس از اینکه نقره در کارگاهها به
مصنوعات تبدیل شد ،آنرا با یک ارزش افزوده
بسیار باالیی و بدون هیچ محدودیتی صادر
کند ولی در کشورمان اینگونه نیست و من
می
به عنوان رئیس اتحادیه صنایع دستی مجبورم
نقره را به عنوان مواد اولیه برای تولید صنایع
دستی به صورت قاچاق بخرم.
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ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼ� ﻗﺎ�� �ﻳﺮ��

�  :ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮ�ﻳﻂ:

قــــدرتمند
مــ 
یتـوانند مـواد
اولیه مورد نیاز خود را با
کمترین قیمت تهیه کنند.

بیمه هنرمندان صنایع دستی

نایب رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان
نیز به تسنیم گفته است :یکی از دغدغههای
مهم هنرمندان صنایع دستی بیمه و ارائه
تسهیالت ارزان قیمت است .مجدالدین تاج
افزود :بیمه هنرمندان صنایع دستی مستقیما
زیر نظر سازمان میراث فرهنگی است و تا
شد اما
سال  93بیمه هنرمندان پرداخت می
متاسفانه به دلیل مسائل اقتصادی و عدم تامین
 ،چند سالی است که بیمه هنرمندان
بودجه

ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭﺍ ً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
1ـ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﺮﻛﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺫﻛﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ(
2ـ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،ﺛﺒﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ
3ـ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ  5ﺩﺭ ﺭﺷــﺘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ
4ـ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ.
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻲﺑﺎﻳﺴــﺘﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  14ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ .ﻣﺤﻞ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﻣﺤﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﻟﻲﻋﺼﺮ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ
ﻣﺪﺭﺱ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻮﺭﺝ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺧﺎﻛﺰﺍﺩ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،12ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻃﺒﻘﻪ
 ،5ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ـ ﺗﻠﻔﻦ23942511 :
ﺗﺒﺼﺮﻩ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ:
 WWW.IOOC.CO.IRﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼ� ﻗﺎ�� �ﻳﺮ��

�ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
) �ﻧﻮ�� ﺧﻮ���ﻫﺎ� ﺳﻮ��� � ����ﻗﻲ (

ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳ���ﺮ�ﻳﺲﻫﺎ� �ﻳﺎ� � �ﻫﺎ� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﻮ���ﻫﺎ� ﺳﻮ��� �� �ﺧﺘﻴﺎ�
�ﺳﺘﮕﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰ�� :ﺷﺮﻛﺖ �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ �ﻟﺒﺮ� ﻣﺮﻛﺰ�
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ) 185,000,000 :ﻳﻜﺼﺪ � ﻫﺸﺘﺎ� � ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮ�( �ﻳﺎ�
ﻧﻮ� ﺗﻀﻤﻴﻦ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ �ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮ�� ﻣﻌﺎﻣﻼ� ��ﻟﺘﻲ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪ �ﺳ�ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� 700,000 :ﻳﺎ� )ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰ�� �ﻳﺎ�( ���ﻳﺰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎ� ﺷﻤﺎ��  0106122966008ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻲ ﺷﻌﺒﻪ ����ﻣﻬﺮ
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻓﺮ�� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ��� 12ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 97/7/28
�ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ �� ��� 12ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 97/8/7
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸ�ﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ��� 97/8/7 :ﺳﺎﻋﺖ  �� 13ﺳﺎﻟﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﺎ�
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺤﻞ ﻓﺮ�� �ﺳ�ﻨﺎ� � ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﭘﻴﺸ�ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ :ﻣﺎ�ﻧﺪ���� ﺳﻮ��ﻛﻮ�� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 185
ﻣﺤﻮ� ﺳﻮ��ﻛﻮ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ �ﻟﺒﺮ� ﻣﺮﻛﺰ� ﻃﺒﻘﻪ ���� �ﻓﺘﺮ �ﻣﻮ� ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ���
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ �ﻣﻀﺎ� ﻣﺸﺮ��� ﻣﺨﺪ�� � ﺑﻌﺪ �� ﻣﺪ� �ﻣﺎ� ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪ� �� ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ��ﺻﻞ ﺷ���ﻮ� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮ��� ﺳﭙﺮ��
ﻣﺨﺪ�� ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ �� ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ�� ﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ � ﻧﻈﺎﻳﺮ �� ﻣﻄﻠﻘ �ﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ
�ﺛﺮ ���� ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺪ� �ﻋﺘﺒﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻲ :ﺳﻪ ﻣﺎ�
� ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎ� ﺻﻔﺤﺎ� �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ﻓﺮ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ �� ﻣﻬﺮ �
�ﻣﻀﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
� �� ﺻﻮ�� ��ﺷﺘﻦ ﺳ���ﺎﺑﻘﻪ� ﻣﺪ��� � ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ �ﻧﺠﺎ� ﻗﺮ�����ﻫﺎ�
ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ���ﺋﻪ ﮔﺮ��.
� ﺳﺎﻳﺮ �ﻃﻼﻋﺎ�� ﺟﺰﺋﻴﺎ� � �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴ���ﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� ﻛﺴ���ﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸ���ﺘﺮ ﺑﺎ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦ
�� 01142424001 � 5ﺧﻠﻲ  224ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ �ﻟﺒﺮ� ﻣﺮﻛﺰ� ﺗﻤﺎ�
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮ�� � ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  � www.cacco.irﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎ�
ﻣﻠﻲ �ﻃﻼ��ﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  iets.mporg.irﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﻛﺖ �ﻏﺎﻟﺴﻨﮓ �ﻟﺒﺮ� ﻣﺮﻛﺰ�

�ﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ��
ﺷﺮﻛﺖ �ﻣﻜﺎ� ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎ� ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 483104ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005435650

ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��  1397/02/24ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ
�ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ  :ﻣﺤﻞ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ��ﺣﺪ ﺛﺒﺘﻰ ﺗﻬﺮ�� ﺑﻪ ����� :ﺳﺘﺎ� ﺗﻬﺮ��  -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ�
ﺗﻬﺮ��  -ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰ�  -ﺷ���ﻬﺮ ﺗﻬﺮ��-ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ-ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ �ﻛﺘﺮ ﻣﻔﺘﺢ-ﻛﻮﭼﻪ
ﭘﺎ��-ﭘﻼ� 9-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻟﻮﺗﻮ�-ﻃﺒﻘﻪ ��� -ﻛﺪ ﭘﺴ���ﺘﻰ  1588935513ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻳﺎﻓﺖ � ﻣﺎ�� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸ���ﺮ� ﻓﻮ� �ﺻﻼ� ﮔﺮ�ﻳﺪ .ﻣﻮﺿﻮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
�ﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ :ﺻ���ﺎ����� �������ﺗﻮﻟﻴﺪ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻰ � ﻓﺮ�� � ﭘﺨﺶ �ﻧﻮ�� ﺗﺠﻬﻴﺰ���
ﻣﺎﺷﻴﻦ �ﻻ�� ﻗﻄﻌﺎ� � �ﻣﻜﺎﻧﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ � ﻋﻤﺮ�ﻧﻰ� ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻰ � �ﻧﺮ��� �ﻧﻮ�� ﻣﻮ�� ﻧﻔﺘﻰ
� ���ﻧﻜﺎ�� �ﺧﺬ � �ﻋﻄﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ �� ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ� ��ﺧﻠﻰ � ﺧﺎ�ﺟﻰ �� ﻣﻮﺿﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﺮﻛﺖ� �ﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼ� � ﻣﺸ���ﺎ�ﻛﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ � ﻣﻮﺳﺴﺎ� ﻣﺎﻟﻰ � �ﻋﺘﺒﺎ�� ��ﺧﻠﻰ �
ﺧﺎ�ﺟﻰ .ﻣﺎ�� � 2ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮ� ﻓﻮ� �ﺻﻼ� ﮔﺮ�ﻳﺪ��) .ﺻﻮ�� ﺿﺮ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻧﺠﺎ�
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� ﻓﻮ� ﭘﺲ �� �ﺧﺬ ﻣﺠﻮ�ﻫﺎ� ﻻ��(
ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺛﺒﺖ �ﺳﻨﺎ���ﻣﻼ� ﻛﺸﻮ�
����� ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ � ﻣﻮﺳﺴﺎ� ﻏﻴﺮﺗﺠﺎ�� ﺗﻬﺮ��
)(249420

�ﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ��
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎ�� ﻣﻜﺴﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 482497ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14005392970
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺑﻄﻮ� ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��
 1397/03/28ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ �ﺗﺨﺎ� ﺷ���ﺪ  :ﻣﻮﺳﺴ���ﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
ﻫﺸﻴﺎ� ﺑﻬﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳ���ﻪ ﻣﻠﻰ  �� 10100168746ﺑﻌﻨﻮ�� ﺑﺎ���
�ﺻﻠﻰ � ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺑﻬﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100174390
�� ﺑﻌﻨﻮ�� ﺑﺎ��� ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ﻣﺪ� ﻳﻜﺴ���ﺎ� �ﻧﺘﺨﺎ� ﮔﺮ�ﻳﺪﻧﺪ.
�2ﻗ���ﺎ� ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻠﻴﻠﻰ )ﻛﺪ ﻣﻠ���ﻰ � � (0039144771ﻗﺎ� ﭘﻴﺎ�ﻓﺮﻫﺎ�� )ﻛﺪ ﻣﻠﻰ �� (0451326385 :ﻗﺎ� ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ �ﻫﺎ� )ﻛﺪ ﻣﻠﻰ :
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بـرای
مجموعـه
صنایع دستیسود
بخش نیست .وی ،نگاه ماندگار و بلند مدت
به جای چاره اندیشی روزانه و روزمرگی را
به عنوان راهکاری برای حل مشکالت صنایع
دستی بویژه در بخش سیاست گذاری و
تصمیم سازی ارزیابی کرد .عضو هیأت علمی
دانشکده صنایع دستی اصفهان همچنین ،عدم
برنامه ریزی دقیق را از دیگر موانع رشد بخش
صنایع دستی دانست و تاکید کرد :آینده نگری

ترین صنایع
در خاتمه نگاهی به مهم
دستی اصفهان می اندازیم:
کاری:یکی از صنایع دستی اصفهان
خاتم
خاتم کاری است .قدمت این هنر هم به دوران
صفوی بر می گردد ،در آن زمان کاخ ها ،میز و
صندلیها ،رحل قران ها خاتم کاری شده بودند.
میناکاری :میناکاری هنر تزیین فلزات با
مواد رنگین مات یا شفاف با مدد گرفتن از
آتش است .این هنر شامل فعل و انفعاالت
پیچیده شیمیایی است و یک هنر آزمایشگاهی
محسوب می شود و در حقیقت اشیایی را شامل
می شود که از ترکیب اکسید فلزات با برخی
نمک ها در اثر حرارت تزیین یافته است.
بری یکی از هنرهای
گچبری :هنر گچ
وابسته به معماری است که در هر منطقه و هر
دوره زمانی ،شکل و شیوه مخصوص به خود
را داشته است.
های
چینی یکی از شاخه
گره چینی :گ ِره
هنر معماری و کاشیکاری سنتی است که
اساتید این هنر از کنار هم چیدن آالت و لغات
مختلف بر اساس طرح مدنظر خود با استفاده
های هندسی
از کاشی ،آجر یا سایر مواد نقش
کنند.
تزئینی درست می
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قلمدان سازی :قلمدان ،جعبه ای از
جنس چوب ،مقوا یا پاپیه ماشه است که برای
های مخصوص خوشنویسی و
نگهداری قلم
ابزار کتابت کاربرد دارد.
معرق کاری :معرق کاری هنر ایجاد نقش
بر روی چوب است که از دوربری و تلفیق
چوب های رنگی و مصالح دیگر مثل فیبر،
خاتم ،فلز و صدف بر روی زمینهای از چوب
یا رنگ پلی استر انجام می شود.
مسگری :مسگری یکی از صنایع دستی
کهن ایران است .اشیا و ظروف مسی دست
ها قابل مشاهده
ساز از زمانهای دور در موزه
هستند .پیشینه مسگری در ایران حداقل به پنج
رسد.
هزار سال پیش می
کاری :واژه منبت به معنای کنده
منبت
کاری خاص و همراه با خلل و فرج روی
چوب است که سابقه ای ديرينه دارد ،شايد
بتوان آغاز تاريخ منبت کاری را از زمانی
دانست که انسان نخستين بار ،با ابزاری برنده
چوبی را تراشيده است.
سفالگری :سفال و سراميک سازی یکی
دیگر از صنایع دستی اصفهان است که در
شهرهای نطنز و شهرضا رواج دارد .شهرضا
از مراکز عمده سفال سازی ايران است و
محصوالت آن دارای خريداران بسيار است.
قلمزنی :قلم زنی یکی از پر رونق ترین
صنایع دستی اصفهان است .قلم زنی هنری
است ،که شاید از همان ابتدای زندگی بشر
بوجود آمد .قلم زنی همان هنر حکاکی کردن
روی سنگ (حجاری) بوده که طی مراحل
مختلف در طول تاریخ ،بر روی فلزهای
گرانبها انتقال یافت.
مینیاتور :مینیاتور به نوعی نقاشی گفته
میشود که از دیرباز در کشورمان وجود داشته
است .این نوع نقاشی می توانید به صورت
تابلو های تزیینی به فروش برسد و یا در
معماری برای آراستن دیوارها از آن استفاده
میشود.
قالی بافی :اصفهان در دوره ی حکومت
صفویان یکی از مراکز عمده قالیبافی محسوب
می شد و تعداد زیادی کارگاه در آن وجود
داشت .مهم ترین تولیدات قالی بافی این
کارگاه ها قالی زربفت بود که از صنایع دستی
مشهور آن زمان به شمار می رفت
زری و مخمل بافی :زرباف ،زَرب َ ْفت یا
های صنایع دستی
زَری بافی یکی از رشته
است که در نتیجه آن پارچه ای خاص تولید
ای ظریف و گران
میشود .زرباف ،پارچه
بهاست که تار آن از ابریشم خالص و پودهای
آن ابریشم رنگی است.
قلمکاری :هنر سنتی قلمکاری به معنای
تصویر کردن نقوش و طرحهایی بر روی
پارچه ساده از جنس کتان و کرباس می باشد.
فیروزه کوبی :فیروزه کوبی هنری است،
که قدمت چندانی ندارد .فیروزه کوبی در
مشهد انجام میشد ولی بعدها ،حدود  70سال
پیش توسط «یوسف حکیمان» به اصفهان
آورده شد .امروزه اجناس فیروزه کوبی اصفهان
شهرت بسیاری دارد
ملیله سازی :ملیلهسازی از ظریف ترین
صنایع دستی اصفهان است .این هنر زیبا ،نیاز
به دقت ،وقت و حوصله بسیاری دارد .گاهی
در ساخت اجناس ظریف و زیبایی چون
گوشواره و گل سینه از زرگران و میناسازان
حرفهای کمک گرفته می شود تا جلوه چند
برابری داشته باشند.
محمد رضا کالهدوزان گزارشگرروزنامه
اطالعات در اصفهان
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ﻣﻮ��  97/08/12ﺑﻪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ���� ﻣﺮﻛﺰ� ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨ �ﺎ ﺷﻬﺮ���� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﺗﻤﺎ�
ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� �ﺳﺖ.
���ﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮ���� �ﻓﺴﻨﺠﺎ�
�ﮔﻬﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎ�
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 460873ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 14004415981
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮ��  1396/03/17ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ �ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ :
ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴﺎ� ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ  1395/12/30ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ �ﺳﻴﺪ��� .ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ �ﻻﻧﺘﺸﺎ� �ﻃﻼﻋﺎ�
ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻰ ﻫﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻧﺘﺨﺎ� ﮔﺮ�ﻳﺪ  .ﻣﻮﺳﺴ���ﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ���ﻰ ﻧﻮﻳﻦ ﻧﮕﺮ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10103520913ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻰ � ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮ�ﺳ���ﻰ ��ﻣﺎ� ���ﻳﻦ ﭘﺎ�� ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
 10103538953ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﺑﺎ��� ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ﻣﺪ� ﻳﻜﺴﺎ� ﻣﺎﻟﻰ �ﻧﺘﺨﺎ� ﮔﺮ�ﻳﺪﻧﺪ .
ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺛﺒﺖ �ﺳﻨﺎ���ﻣﻼ� ﻛﺸﻮ�
����� ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ � ﻣﻮﺳﺴﺎ� ﻏﻴﺮﺗﺠﺎ�� ﺗﻬﺮ�� )(249413

23515

ﺣﻞ ﺟﺪ�� 23514

ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ� ( �� ﻧﻈﺮ ���� ﺗﻌﺪ��� �� �ﻧﻮ�� ﺧﻮ���ﻫﺎ� ﺳﻮ��� � ��ﻧﺖ � ﺗﺎﻛﺴﻲ � ﺧﻮ���ﻫﺎ� ����ﻗﻲ �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
�ﻣﺎ� � ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� :
 ﺧﻮ���ﻫﺎ� ﺳﻮ��� � ��ﻧﺖ � ﺗﺎﻛﺴﻲ )ﻣﺰ�ﻳﺪ� (97-32 ﺧﻮ���ﻫﺎ� ����ﻗﻲ � �ﺳﻘﺎﻃﻲ � ﻣﻮﺗﻮ� ﺳﻴﻜﻠﺖ �ﻛﺲ ����ﻗﻲ ﻳﻚ �ﺳﺘﮕﺎ� )ﻣﺰ�ﻳﺪ� (97-33ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� �ﻋﻢ �� �ﺷ���ﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  8ﺗﺎ  ��� 13:30ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  97/07/25ﻟﻐﺎﻳﺖ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 97/07/29
)��� ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﺮﻗﺮ�� ﻣﻲ ﺑﺎﺷ���ﺪ(� ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﻳﺪ� ﺧﺮﻳﺪ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ � 14ﺗﻮﺑﺎ� ﺗﻬﺮ�� -ﻛﺮ� � ﺑﻪ ﻃﺮ�
ﺷ���ﻬﺮ� ﭘﻴﻜﺎﻧﺸﻬﺮ )���� ﺷﻬﺮ( � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷﻬﻴﺪ ﮔﻮ���� � �ﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻫﺸ���ﺘﻢ ﻏﺮﺑﻲ � ﺟﻨﺐ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ� ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ � ﻣﺮ�ﺗﻊ ﻛﺸﻮ� � ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺮﮔﺰ���
ﻣﺰ�ﻳﺪ�ﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺮ�� ﺧﻮ��� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ�  48279324 � 48279319ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
 ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﺧﻮ��� )ﺳﻮ��� ﻳﺎ ����ﻗﻲ (ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮ� �ﻳﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ � �ﻣﻜﺎ� �ﺧﺬ ﺳﭙﺮ�� ��ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﺎ �ﺳﺘﻔﺎ���� ﻛﺎ�� ﻫﺎ� ﻋﻀﻮ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ )ﺷﺘﺎ�( ﻓﺮ�ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� � ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮ� ﺷﺮ�� � ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮ� �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻮ�� � ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﮔﺰ�� �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ� ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺮ�� ﺷﺮ�ﻳﻂ �� �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻛﺎﻣﻞ ��� ﺷﺪ� �ﺳﺖ. ﺷ���ﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ��� �� ﭘﺲ �� �ﺧﺬ ﺑﻪ �ﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ � ﺑﺎ ���� �ﻃﻼﻋﺎ� ﺻﺤﻴﺢ� �ﻣﻀﺎ ﻧﻤﻮ�� � ﺑﻪﻫﻤﺮ�� ﻛﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ � ﻛﺎ�� ﻣﻠﻲ �� ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ��� ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ �ﮔﻬﻲ � ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

�ﮔﻬﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺷﻤﺎ�� 9706/�.�/604

ﻧﻮﺑﺖ ���

»�ﻃﻼﻋﻴﻪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺧﺮﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ� ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺨﺎ�«

ﺗﻌﻤﻴﺮ�� �ﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ�ﻫﺎ� �ﺑﺴﺎ�� ﺷﻤﺎ��  4 � 3ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮ�

1ـ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻱ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻭ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
2ـ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺫﻳﻞﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻋﻼﻡ

انواع صنایع دستی اصفهان

�ﻃﻼﻋﻴﻪ ﺟﺬ� ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ�

ﺑﻴﻤﺎ�ﺳﺘﺎ� ﻣﻬﺮ�� ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺎ�� ﻣﺠﺮ� ﺧﻮ� ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� ﺑﺎ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻳﻞ ﻧﻴﺎ� ����:
 .1ﻓﺎ���ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ��ﺷ���ﺪ �� ﻳﻜﻲ �� �ﺷ���ﺘﻪﻫﺎ� �ﻣﻮ�� ﭘﺰﺷﻜﻲ�
�ﻣﻮ�� ﺑﻬﺪ�ﺷﺖ� �ﻣﻮ�� ﭘﺮﺳﺘﺎ��� �ﻣﻮ�� ﺟﺎﻣﻌﻪﻧﮕﺮ �� ﻧﻈﺎ� ﺳﻼﻣﺖ
 .2ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ �ﺑﺎ� �ﻧﮕﻠﻴﺴﻲ
 .3ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻛﺎ� ﺑﺎ ﻧﺮ��ﻓﺰ��ﻫﺎ� ��ﻳﺞ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ�
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ�� ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎ�� ﺑﺎ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦﻫ���ﺎ���)88747401� 5ﺧﻠﻲ  (505ﺗﻤﺎ�
ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

�ﮔﻬﻲ ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ � �� ﻣﺮﺣﻠﻪ�� ﺷﻤﺎ�� ��/97/082

�ﻟﻒ  :ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� :ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺁﺑﺴﺎﺯﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3ﻭ 4
�  :ﻣﺤﻞ �ﺟﺮ�� ﺧﺪﻣﺎ� :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻱ ـ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼﺕ ﻗﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
�  :ﻣﺪ� ﺧﺪﻣﺎ� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� 6 :ﻣﺎﻩ
�  :ﺷ�ﺮ�ﻳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ1 :ـ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ » ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ « ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ ) 365,400,000ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ( ﺭﻳﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ.
2ـ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ » ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ « ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  %10ﻣﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﻛﺴﺮ  %10ﺍﺯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻬﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ.
3ـ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﻳﻪ  5ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

افزایش هزینه های تولید

های
در حال حاضر  ۹۵درصد کارگاه
های
تولید صنایع دستی اصفهان را کارگاه
دهد و مصرف مس و
کوچک تشکیل می
برنج و دیگر مواد اولیه آنها نیز اندک است اما
مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت در
اند که
اقدامی اشتباه و عجوالنه تصمیم گرفته
مس و برنج را با تناژ باال در بورس کاال عرضه
های کوچک تولیدی
کنند در صورتیکه کارگاه
صنایع دستی ما توان خرید مس و برنج به
عنوان مواد اولیه با تناژ باال را ندارند .این

و اتکا به دانش و مهارت فعاالن عرصه دستی
باید در برنامه ریزی مدیران جای خود را بیش
از گذشته باز کند .به گفته رئیس دانشکده
صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان ،تولید انبوه
و کسب بازارهای جهانی نیازمند حمایت های
جدی دولت نیز هست ،زیرا ارتباط موثر با
سایر کشورها و ایجاد بازارهای جدید از
وظایف دستگاه های متولی و حاکمیتی به
شمار می رود .بر اساس گزارش های اعالم
شده ،ایران در حالی سی و نهمین صادرکننده
صنایع دستی جهان بوده که سومین تولیدکننده
صنایع دستی دنیا است و این مساله نشان
میدهد کشورمان هنوز نتوانسته از این ظرفیت
ارزشمند به خوبی استفاده کند .با بررسی
موانع تولید و صادرات صنایع دستی کشورمان
مشخص شد بخشی از این مشکالت به قوانین
موجود ،برخوردهای سلیقه ای و شخصی،
ارائه ندادن تسهیالت برای کاهش هزینه های
تولید ،آشنا نبودن با بازارهای هدف و همچنین
دیدگاه های سنتی در بازاریابی ارتباط دارد.
براستی آیا نباید قانونگذاران و دستگاه های
اجرایی با اصالح قوانین و اجرای درست آن،
موانع تولید و صادرات صنایع دستی را رفع
کنند و هنرمندان این عرصه نیز دیدگاه های
خود را در بازاریابی تغییر دهند تا با رهایی
رنج هایی که بر این گنج چمبره زده است،
عالوه بر رونق دوباره رشته های صنایع دستی
کشورمان و افزایش صادرات آن ،زمینه اشتغال
بسیاری از جوانان جویای کار نیز فراهم شود؟
نباید فراموش کنیم که صنایع دستی ،ملی ترین
صنعت ما محسوب می شود و گره گشای
بخش مهمی از اقتصاد ما به خصوص اشتغال
در گرو توجه به حوزه صنایع دستی است و
بی توجهی به آن ،ثمره ای جز فرصت سوزی
و حسرت نخواهد داشت؛ کما اینکه دیگر
کشورها از کشورمان که مهد صنایع دستی
قلمداد می شود جلو زده اند و ما همچنان در
ابتدای راه هستیم و افسوس میخوریم و متاثر
میشویم که چرا کشورهایی همچون چین و
هند توانستهاند از این ظرفیت برای اشتغالزایی
به خوبی بهره بگیرند ولی کشورمان با داشتن
حدود نیمی از رشته صنایع دستی جهان
و تنوع آن ،سهم ناچیزی در ایجاد اشتغال
داشته است.
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فعاالن این عرصه با بازارهای دنیا آشنا شوند
و ذائقه و نیاز مردم جهان را بشناسند .معاون
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری این باره به مهر گفته است:
بسته بندی شکیل برای عرضه صنایع دستی و
های غیر دولتی صادراتی
همچنین وجود بنگاه
در کشور از نیازهای حوزه صنایع دستی است
و باید به این نکته توجه داشته باشیم که در
دنیای امروز مطابق با سفارش مشتری کاال
تولید می کنند و ما نیز باید به همین سمت و
سو حرکت کنیم و در تولید صنایع دستی در
بازار رقابتی امروز باید تعقل را به جای تعصب
بی مورد جایگزین کنیم.
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