
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    تعاونی صنایع دستی ساروقگزارش پروژه  

 

 تعاونی صنایع دستی ساروق 

 تسهیلگر پروژه: شوکت مداح 

 ریال   110.350.372هزینه پروژه:  

 حامیان مالی: آقایان احمد مهدوی، فرهاد فخیم زاده و خانم شوکت مداح 

با حمایت بنیاد و با تعدادی از زنان روستاهای باراز، کالته سعید و کره شروع    1399دستی ساروق در سال  تعاونی صنایع  

عنوان   به  باراز  از  مداح  ها  و خانم  انتخاب شدند  تعاونی  اعضای  رای گیری  با  مدیره  هیات  اعضای  ابتدا  در  کار کرد.  به 

خیبری از کالته سعید به عنوان منشی انتخاب شدند. اعضای   مدیرعامل، بهجت رشیدی از کره به عنوان حسابدار و فاطمه

نفر از کره بودند که بعد از یک دوره فعالیت تعدادی انصراف دادند.    4نفر از کالته سعید و    6نفر از باراز،   15تعاونی در ابتدا  

دختران جوانی هستند که با    نفر از کالته سعید عضو این تعاونی هستند. در بین اعضا   7نفر از باراز و    9در حال حاضر  

آموزش افراد با تجربه در زمینه گلدوزی توانسته اند این هنر را بیاموزند و فعالیت خود را شروع کنند. در تعاونی شرایط  

 سال در تعاونی فعالیت دارند. 69سال تا   15سنی وجود ندارد از 

 دستاورد های تعاونی صنایع دستی ساروق: 

 ش دوزی های سنتی )بخارایی دوزی( احیا هنر فراموش شده نق  •

 همدلی و مشارکت در کارها بین اعضا  •

 تشویق قشر جوان برای یادگیری این هنر  •

 سهیم بودن زنان در هزینه های زندگی  •

 نحوه اداره تعاونی  •

 خرید وسایل اولیه مثل پارچه، نخ و... •

 شناسایی و انتخاب طرح و هماهنگی با طراح و خیاط  •

 تحویل کار به اعضا   •

 بازار فروش و ارسال محصول و... با مدیر عامل  •

 

 آورده شده است.  1400الی  1398محصوالت تولیدی تعاونی درسال های  42الی  40در جداول شماره 

 

 

 

 



 1398: محصوالت تولید شده در سال  40جدول شماره  

 ردیف  نام محصول  تعداد 

 1 رومیزی  5

 2 رومیزی سه تیکه  5

 3 حوله  10

 4 دیوارکوب  6

 5 کیسه خرید 16

 6 کیسه زعفران  30

 7 ساروق 5

 جمع  77

 1399: محصوالت تولید شده در سال  41جدول شماره  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400: محصوالت تولید شده در سال  42جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف  نام محصول  تعداد 

 1 مانتو 19

 2 پرده  3

 3 روطاقچه ای 16

 4 بلوز  1

 5 کیف قارت 1

 6 قاب  2

 7 رومیزی قارت 1

 8 پک خواب  10

 9 دمنوشپک  10

 جمع  63

 ردیف  نام محصول  تعداد 

 1 کوسن 22

 2 کیسه خرید 100

 3 مانتو 2

 4 کیسه زعفران  100

 5 کوسن 110

 6 رانرسه تیکه  5

 7 پرده  5

 8 رومیزی  3

 جمع  347



 1400تا    1398تعداد  اعضا و دستمزد  از سال  : مقایسه  43جدول شماره  

 

 

 

 

 

 : اعضای تعاونی صنایع دستی ساروق 44تصویر شماره  
 

تعاونی صنایع دستی ساروق :  45تصویر شماره    

 دستمزد پرداخت شده به اعضا )ریال(  تعداد اعضا  سال  ردیف 

1 1398 12 36.380.000 

2 1399 15 58.750.000 

3 1400 15 150.500.000 

 245.630.000 - جمع 


