
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

 گزارش پروژه تعاونی هنری دستان)سال 1400( 

 

 تعاونی هنری دستان 

 پروژه: محبوبه پارسایی   تسهیلگر 

ریال   128.938.244هزینه پروژه:    

 1400سود حساب بانکی  حامی مالی:  

  و فرهنگی  توسعه بنیاد تسهیلگری و حمایت  با  مدارس التحصیالن فارغ  از تعدادی توسط  هنری دستان تعاونی

است. اعضای این تعاونی سه نفر هستند که در این تعاونی فعالیت دارند.   شده اندازی  راه 99سپهر در سال  توانمندسازی 

نمونه های اولیه محصول را  بنیاد سپهر برای شروع کار، سفال خام را خریداری و در اختیار اعضای تعاونی قرار داد تا 

تفاهم نامه همکاری با   1400قرار شد پیدا کردن بازار فروش برای شروع کار با سپهر باشد. در سال تولید کنند. همچنین  

آقای نظری برای راه اندازی کارگاه تولید سفال منعقد شد. قرار شد بنیاد عالوه بر اعضای تعاونی تعدادی نیروی کار از  

نفر شناسایی شدند. مواد   15های نیازمند و فارغ التحصیالن مدارس انتخاب کند. برای شروع کار تعداد  بین خانواده 

 اولیه تولید سفال و قالب توسط آقای نظری تامین و آموزش های الزم در زمینه تولید سفال به کارآموزان داده شد. 

واد اولیه در اختیار افراد قرار گرفت که در خانه کار کنند  کارگاه کوچکی برای تولید سفال لعابی راه اندازی شد. قالب و م

و محصوالت تولیدی که شامل لیوان، سس خوری و ظروف هفت سین بود را به بنیاد تحویل دهند. بعد از مدتی تعدادی  

ی از دانش  از افراد انصراف دادند و فقط همان سه نفر تعاونی باقی ماندند. برای تولید بیشتر محصوالت قرار شد تعداد

آموزان هنرستان عترت برای گذراندن دوره کارورزی با اعضای تعاونی کار کنند. در مجموع تا پایان سال دانش آموزان  

محصول تولید کنند. بعد از تولید محصوالت آموزش های الزم در زمینه لعاب زدن سفال و قرار   2500توانستند تعداد 

د. گرفتن در کوره به اعضای تعاونی داده ش  

: 1400اقدامات انجام شده برای تعاونی هنری دستان در سال    

 آموزش در زمینه تولید سفال لعابی  •

 آموزش لعاب زدن سفال  •

 دوره آموزش غرفه داری در باسالم •

 دوره مدیریت کسب و کارهای خرد •

 محصول لعابی  5طراحی و تولید   •

 محصول 30عکاسی حرفه ای از   •

 محصوالت با راه اندازی غرفه در سایت دیجی کاال و فروشگاه بنیاد فراهم کردن بازار فروش برای  •



 بازاریابی محصوالت  •

 فراهم کردن مواد لعابی و کوره •

 شرکت در نمایشگاه نوروزی  •

 تبلیغات برای فروش محصوالت نوروزی   •

 

1400  – 1399مقایسه فروش محصوالت تعاونی در سال     

1400- 1399تعاونی در سال  : مقایسه فروش محصوالت  39جدول شماره   

 

 

 

: آموزش تولید سفال لعابی و کار با کوره 41یر شماره  و تصا   

: نمونه محصوالت تعاونی دستان 42تصاویر شماره    

 

 

 

1399سال   عنوان  1400سال     

عدد  244 تعداد محصوالت فروخته شده   عدد  40   

 21.390.000 85.510.000 مبلغ محصوالت فروخته شده )ریال( 



 دستاوردهای تعاونی هنری دستان: 

نفر از دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستان در زمینه سفال لعابی در شهرستان قاین و   17آموزش  •

 روستاهای اطراف

 فراهم کردن بازار پایدار برای فروش محصوالت  •

ه ها برای فروش  نفر در زمینه استفاده از سایت باسالم بیشتر شده و اکنون از غرف  2افزایش سطح سواد  •

 محصوالت استفاده می کنند 

 ارتباط با سایت های دیجی کاال و باسالم برای فروش اینترنتی محصوالت •

  و قاین   شهرستان در کوره  با کار   و سفال لعاب زمینه در  هنرستان  التحصیالن فارغ  از نفر 3 آموزشی نیاز رفع •

 اطراف روستاهای 


