
این بار تو خوش خبر باش..



هفدهم مرداد در تقویم رسمی ایران، به نام روز خبرنگار 
ثبت شده است. روزی که به پاسداشت شهادت محمود 

صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی در مزار 
شریف افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان 
از سوی شورای فرهنگ عمومی، انتخاب شده است. با 

توجه به تالش بی وقفه خبرنگاران و روزنامه نگاران در 
دیده بانی جامعه و خبررسانی دقیق به مردم، این روز، 
فرصتی است تا از این قشر فرهیخته و تالشگر تقدیر 

و تشکر کنیم. این کاتالوگ که دستچینی از محصوالت 
متناسب با ذوق و سلیقه خبرنگاران عزیز است، این 
فرصت را مهیا می کند تا با انتخابی درست، نسبت به 

زحمات خبرنگاران ادای احترام کرده باشیم. 

arahonar.com
info@arahonar.com

arahonarhandicrafts
arahonar

+۹۸ ۲۱ ۸۸۹۳۰۱۴۸

ایران، تهران
بلوار کشاورز، خیابان عبداهلل زاده، کوچه زیبا، شماره ۳۹
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بسته ای برای یک فراغت دونفره

چام نمدی
محتویات این بسته

 فالسک فلزی با روکش نمدی؛ هنر مردمان شهرکرد
 دو عدد لیوان مسی؛ هنر مردمان زنجان

 دو عدد زیر لیوانی نمدی؛ هنر مردمان شهرکرد
 کیسه پارچه ای حاوی کشمش

 کیسه پارچه ای حاوی 5 نوع دمنوش

چام شاید یکی از آن مَقام ها باشد که انساِن 
مدرِن معاصر در آن مُقام می کند. چام، در 
آرام  برای  است  لحظه ای  مازندرانی  گویش 

گرفتن و استراحت کردن. 
 چام، مجموعه ای است که عناصر زندگی سنتی 
را با عناصر زندگی مدرن، هم خوان می کند. در 
این بسته، یک مجموعه  کامل برای یک لذِت 
سنتِی ایرانی در یک دورهمی عصرگاهی برای 
از  شما تدارک دیده ایم: دم نوش های خاص 
گیاهاِن خاِص ایرانی، کشمش خوش طعم، 
یک فالسِک فلزی، دو لیوان مسی پر فایده، دو 

زیرلیوانی نمدی از هنرِ دست مردم شهرکرد.
این هدیه در دو شکل متفاوت بسته بندی 
می شود. بسته بندی ویژه که از جنس نمد 
شهرکردی.  زنان  دست  هنر  خود  و  است 
بسته بندی دیگر این محصول مقوایی است 

و ساده تر.
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قهوه با سبک ایرانی
کافا

محتویات این بسته
 قهوه جوش مسی؛ هنر مردمان زنجان

 دو فنجان سفالی، هنر مردمان یزد
 بطری شیشه ای حاوی دانه قهوه
 بطری شیشه ای حاوی پودر قهوه

 بطری شیشه ای حاوی هل و میخک
 بطری شیشه ای حاوی شکر قهوه ای

قهوه، یک نوشیدنی محبوب در 
جنوب ایران است. در این بسته 
از محصوالت دست ساز دو استان 
زنجان و یزد استفاده شده است؛ 
قهوه جوش مسی، ساخت زنجان و 
دو فنجان قهوه خوری با طرح های 
در  یزدی.  هنرمندان  اثر  ایرانی، 
شیشه  چهار  همچنین  »کافا« 
مینیاتوری حاوی دانه بوداده قهوه، 
پودر قهوه، هل و میخک و پودر 
شکر قهوه ای  وجود دارد. هل و 
آماده سازی  افزونه های  میخک 
قهوه به سبک مردم جنوب ایران 
است که از کوهستان های بینالود 
بسته  این  شده اند.  جمع آوری 
می تواند یک عصر دلپذیر با خاطره 

رود کارون را برای شما زنده کند.
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بسته ای برای آرامش و رفع خستگی

تسکین
محتویات این بسته
 ماساژور چوبی دست ساز

 حوله دستبافت؛ هنر مردمان بیرجند
 دیسک نمک 

 کیسه سنگ نمک 
 روغن سیاه دانه
 پودر خولنجان

 ترکیب گل محمدی و سنگ نمک

بزرگ،  شهرهای  در  مدام  آمدهای  و  رفت  و  کار  شلوغی، 
حاصلی جز خستگی برای افراد ندارد. برای همین هم بسته 
»تسکین« آماده شده، تا شما وسایل الزم برای به آرامش 
بسته  »تسکین«، شامل وسایل  باشید.  داشته  را  رسیدن 
 ماساژ است که می تواند خستگی شما را از تن بیرون کند.
بسته »تسکین«  شامل دو شیشه پودر خردل و خولنجان 
است که با ریختن آنها داخل تشت آب و قرار دادن پاها به 
مدت 30 دقیقه، می توان آرامش را از پاها به کل بدن تعمیم 
داد. داخل بسته، یک حوله دستبافت نیز قرار داده شده تا 
بعد از ریلکس کردن، پاها را با آن خشک کنید و برای یک 
روز آرام آماده باشید. بسته »تسکین« همچنین یک ماساژور 
چوبی برای شما تدارک دیده که مناسب برای شانه ها، کتف 
و گردن است. اسپری روغن سیاه دانه و همچنین دو عدد  
دیسک نمک و کیسه سنگ نمک ایرانی برای کمپرس گرم و 
سرد و از بین بردن دردهای عضالنی نیز یکی دیگر از محتویات 

»تسکین« است که برای شما آماده شده است. 
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بسته چای خوری دو نفره

مهنا مقوایی
محتویات این بسته

 دو عدد فنجان و نعلبکی سفالی نقاشی شده، هنر مردمان یزد
 یک بسته چوب دارچین

 یک بسته غنچه گل محمدی خشک شده

یک میهمانی، به میزبانی فنجانی سفالی. فنجانی که عطر هزاره های 
دور از تپه های سیلک را در خود پرورانده است. تپه هایی که اولین 
آثار تولیدات سفالی در آنجا کشف شده اند. برای مردِم سرزمین ما 
چای،  یک نوشیدنی خوش گوار است که پایه ثابت همه مهمانی های 
ایرانی شده است.  ما در بسته  مهنا یک محصول ارزشمند تولید 

کرده ایم. فنجان و نعلبکی سفالِی نقاشی شده با طرحی زیبا که 
محصول دست هنرمندان یزدی است. در این بسته، یک هدیه  
ویژه هم گنجانده شده است: یک بسته گل محمدی خشک شده 
و یک بسته دارچین که می تواند طعم اصیل چای ایرانی را در 

فنجان های سفالِی شما زنده نگاه دارد.
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آمیزه دمنوش های سنتی ایرانی

یر۲ ر ز
محتویات این بسته

 لیوان دمنوش سفالی؛ هنر مردمان یزد
 چهار جعبه مقوایی شامل چای ترش، اسطوخودوس، پونه و بابونه

این روزها در دورهمی های ایرانی، "چای" جایگاه بی بدیل ، ممتاز 
و درجه یک خود را دارد. این فرهنگ البته با هنر ایرانی، جلوه 
متفاوتی نسبت به سایر فرهنگ ها دارد و هنرمندان ایرانی ذوق و 
سلیقه خود را برای تولید ابزارهای مورد استفاده در ضیافت های 
خود بروز می دهند. یکی از این هنرها، سفالگری است. این هنر 

که یکی از اولین ابداعات انسان است، بیانگر نوع زندگی و فرهنگ 
بشر در طول تاریخ است. هنر سفالگری در مناطق مختلف کشور 

از جمله یزد و همدان رواج دارد. 
در طراحی این بسته از فنجان هایی با طرح های اصیل ایرانی 

استفاده شده است. 



۹

فالسک دمنوش های ایرانی

یر3 ر ز
محتویات این بسته

 فالسک دمنوش با روکش چرم
 سه بسته مقوایی حاوی دمنوش به لیمو، نعناع و عسل ساشه 

آذربایجان و کردستان

به لیمو، نعناع و عسل؛ سه دم نوِش بسته زریر 3 هستند. این 
دم نوش ها از جمله  مفیدترین و پرمصرف ترین دم نوش ها در جامعه  
ایرانی به حساب می آیند. اما این، همه  آنچه که در بسته  زریر 3 
عرضه می شود، نیست. در این بسته، یک فالسک کوچک نیز برای 
مصرف کننده قرار داده شده. این فالسک با چرِم مستحکم مشهد 

که به دست هنرمندان مشهدی نیز آراسته و پیراسته شده، برای 
عرضه به هم وطن ایرانی مان طراحی و عرضه شده است.

در بسته  زریر 3 به صورت متمرکز، محصولی ارائه کرده ایم که بتوانید 
آن را در مسافت های طوالنی با خود ببرید و از فرصِت استراحت در 

طبیعت با یک نوشیدنی گرم بهره مند شوید.
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بسته چربی سوز

نج ر د پا
محتویات این بسته
  یک عدد قوری دست ساز
  دو عدد فنجان دست ساز

  پایه چوبی نگهدارنده قوری
  مقداری شاخه سماق

  ساشه عسل
  سه عدد شمع وارمر
  بسته بندی مقوایی

بسته  پادرنج جزو بسته های پذیرایی و سالمتی ماست.
در این بسته یک قوری چینی زیبا و دو فنجان، ساخته شده با 
هنرِ دست هنرمندان یزدی است که به همراه پایه برای قوری و 
شمع وارمر عرضه می شود.این محصوالت برای آماده  سازی یک 
نوشیدنی گرم به کار برده می شود که کارکرد آن در جهت حفظ 

سالمتی و  کنترل چربی خون است. در بسته  پادرنج، مقداری 
پودر سماق و مقداری ساشه  عسل در شیشه های آبگینه قرار 
داده شده است تا با دم کردن سماق و اضافه کردن عسل به 
آن، چربی خود را با یک نوشیدنی بسیار مقوی،  سالم و مفید 

کنترل کنید.
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لیوان و قندان مسی

ایوار
محتویات این بسته

 لیوان مسی دسته دار استوانه ای
 قندان مسی دردار

 پایه چوبی نگه دارنده
 جعبه مقوایی

عصرگاه را ایوار گویند. بسته  ایوار، سفری 
است در عصر یک روز گرم و دل  پذیر 
یا سرد و دوست داشتنی. در بسته  ایوار 
یک لیوان و قندان مسی گنجانده شده 
است تا عصری معطر با نوشیدنی ای 
خنک و محبوب یا گرم و مالیم را نوش 
هنر  ایوار  بسته   محتوای  کنید.  جان 
دست هنرمندان زنجانی است. لیوان و 
قنداِن درون این بسته بر روی یک پایه  
چوبی صیقل  یافته محکم  شده و قوام  

یافته اند.
نوشیدن  کوشیده ایم  ایوار  بسته   در 
ظروف  در  عصرگاهی  نوشیدنی های 
کنیم؛  از همیشه  برجسته تر  را  مسی 
چرا که به شهادت اهل علم، استفاده از 
ظروف مسی برای سالمت بدن بسیار 

مفید و پرمنفعت است.
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زینت میز و دیوار

ین ذ آ
محتویات این بسته
 قاب چوبی حاوی لوح گردان

 گلدان سرامیکی لعابی
 گل خشک تزئینی

 جعبه مقوایی

بسته آذین، نمایشی دکوراتیو از هنر 
این بسته  در  ایرانی است.  مصرفی 
یک ظرف سفالی که ساخته دست 
هنرمندان یزدی است، به همراه گلی 
طبیعی، چیده شده از رشته کوه های 
مصارف  برای  و خشک شده  بینالود 
زینتی در کنار هم قرار داده شده است.
کتیبه  یک  همچنین  بسته  این  در 
تا  شده  داده  قرار  چوبی  کوچک 
توجه  با  آذین  بسته  مصرف کننده 
موضوع  آن  روی  بر  خود  عالقه  به 
دلخواه خود را ثبت کرده و در معرض 
دید خود قرار دهد. بسته آذین با دو 
صورِت استفاده رومیزی و نصب بر 

روی دیوار قابل استفاده است.



1۳

قدم زدن در میان نت های ایرانی، که موسیقی ایرانی و آواز ایرانی 
را ساخته اند. قدم زدن در میان سازهای ایرانی، که ماندگارترین 
تصنیف های ایرانی را خلق کرده اند و در لحظاِت ما ماندگار و 
ماندنی شده اند. بله، از موسیقی ایرانی سخن می گوئیم. موسیقی 
ایران است.  تاریخ  آبستن  ایرانی است،  آبستن هویت  ایرانی 
سرگذشت یک ملت را می توان از فراز و فرودهای موسیقی آن 
ملت کشف کرد و موسیقی ایرانی نیز آئینه ای است تمام نما 

از زندگی ایرانی: غم ها و شادی ها، امیدها و یاس ها، پیروزی ها 
و شکست ها ، پیوندها و گسست ها .در بسته ی هونواک پنج 
قطعه ی تزئینی از پنج ساز کهن و تاریخی ایرانی را برای شما به 

ارمغان آورده ایم.
از این  تنبک، سه تار، فلوت، دمام و سنتور. در کنار هر کدام 
سازهای کوچک تزئینی، یک قطعه فلش مموری نیز تعبیه شده 

و آثار ماندگار نواخته شده با آن ساز را در خود گنجانده است.

بسته موسیقی ایرانی

هونواک
محتویات این بسته

 ماکت 5 ساز سنتی ایران: تنبک، سه تار، فلوت، دمام، سنتور
 یک فلش مموری حاوی آثار فاخر و ماندگار نوازندگان بنام آن ساز
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محتویات این بسته
 پایه چوبی به همراه دو عدد پیاله سفالی شامل توت خشک، مویز، 

بهار نارنج و گل محمدی
 سه عدد بانکه دسته دار پذیرایی مسی 

 جعبه هارد باکس

درنگ و ظروف مسی
V 217
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محتویات این بسته
 دو عدد آجیل خوری مسی

 یک عدد ترمه ابریشم
 یک شیشه مویز

 یک شیشه توت خشک
 جعبه هارد باکس

بسته آجیل خوری مسی  و ترمه ابریشم
V 21۵
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محتویات این بسته
 گلدان مینای 20 سانتی متری

 سفره قلمکار اعالی 80*80 سانتی متری
 قلمدان مینا روی سفال

دیوان حافظ

جعبه سه تکه هاردباکس
V ۱۱۴
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جعبه سه تکه هاردباکس

همراه اول
اختصاصی هدیه 

محتویات این بسته
 قلمدان خاتم

 خودکار نفیس
 کارت شارژ همراه اول

 جعبه دکوپاژ
 بسته بندی چوبی
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