


arahonar.com
info@arahonar.com

arahonarhandicrafts
arahonar

+۹۸ ۲۱ ۸۸۹۳۰۱۴۸

ایران، تهران
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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. 
زندگی  عناصر  که  است  مجموعه ای  چام،   
هم خوان  مدرن،  زندگی  عناصر  با  را  سنتی 
کامل  این بسته، یک مجموعه   در  می کند. 
برای یک لذِت سنتِی ایرانی در یک دورهمی 
دیده ایم:  تدارک  شما  برای  عصرگاهی 
دم نوش های خاص از 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.

چام نمدی
بسته  ای برای یک فراغت دونفره
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  چهار عدد استکان و نعلبکی دکوپاژ شده
  یک جعبه نبات طعم دار

  بسته بندی مقوایی
  ساک دستی

محتویات این بسته
 

بازخوانــی یــک ســنت کهــن ایرانــی؛ 
گفــت و گــوی اســتکان کمــر باریــک و 
چــای، بــا همراهــی نبــات اصیــل ایرانــی. 
بســته  مهنــا، شــامل چهــار اســتکان 
کمــر باریــک و چهــار نعلبکــی، بــا طــرح 
بته جقــه کــه یــادآور طرح هــای اصیــل 
و کهــن ایرانــی اســت. در مهنــا یــک 
بســته نبات هم قرار دارد تا چای شــما 
و لحظــه   شــما را شــیرین کنــد. نبــات 
ــات طعــم دار اســت و  ــا، نب بســته   مهن
طعم های اصیل دارچین، لیموعمانی، 
گاوزبــان،  تــرش، گل  زنجبیــل، چــای 
هل، آویشــن، نعناع، چای ســبز، بابونه 
ــه انتخــاب شــما در بســته گنجانــده  ب

می شــوند.

بسته  مهنا فرصت تجدید یک دیدار 
شیرین عصرگاهی است، در سایه ی 

چای و ترمه و ترنج.

مهنا5
آمیزه ی دمنوش  های سنتی ایران
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بهامد در لغت به معنای بهترین بهار و 
بهترین پیشامد است. یکی از بهترین 
و  دید  بهار،  آمدن  همراه  اتفاق های 
بازدیدهای عید است. بر همین اساس 
دید  پذیرایی  بساط  بسته  این  در  ما 
بازدیدهای نوروزی را به شما هدیه  و 
یک  و  ترمه  رومیزی  یک  می دهیم. 
ظرف شیرینی خوری مسی به همراه 
یک بسته شیرینی مربایی و یک بسته 
پشمک یزدی به همراه یک کوزه حاوی 
بذر گندم پیشنهادهای ما برای رنگین 
کردن سفره های عید شما است. جعبه 
ویژه ای  و  جذاب  جعبه  بهامد،  چوبی 
است که حتما در خانه های شما برای 

موارد زیادی استفاده خواهد داشت. 

محتویات این بسته
 یک بسته شیرینی مربایی

 یک عدد شیرینی خوری مسی
 یک بسته پشمک یزدی 

 یک عدد کوزه سفالی حاوی بذر گندم
 یک عدد ترمه 100*100 سانتیمتر

 یک عدد جعبه چوبی 

بهامد
بسته شیرینی عیدانه
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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
 بطری شیشه ای حاوی میخک

کافا

در  محبـوب  نوشـیدنی  یـک  قهـوه، 
ایـران اسـت. در ایـن بسـته از  جنـوب 
محصوالت دستساز دو استان زنجان و 
یـزد اسـتفاده شـده اسـت؛ قهـوه جوش 
فنجـان  دو  و  زنجـان  مسی،سـاخت 
اثـر  ایرانـی،  بـا طرح هـای  قهـوه خـوری 
هنرمنـدان یـزدی. در »کافـا« همچنیـن 
دانـه  حـاوی  مینیاتـوری  چهـار شیشـه 
بـوداده قهـوه، پـودر قهوه، هل و میخک 
و پـودر شـکر قهـوه ای وجـود دارد. هـل 
و میخـک افزونه هـای آماده سـازی قهوه 
بـه سـبک مـردم جنـوب ایـران اسـت که 
جمـع آوری  بینالـود  کوهسـتان های  از 
یـک  می توانـد  بسـته  ایـن  شـده اند. 
عصردلپذیرباخاطـره رود کارون را بـرای 

شـما زنـده کنـد.

قهوه به سبک ایرانی



۸

محتویات این بسته

یک عدد تسبیح دانه بادام
جعبه مقوایی

سبحان
بسته ذکر

بادام.  دانه های  با  شده  ساخته  تسبیحی 
تسبیحی متفاوت که حتما از داشتن آن لذت 

خواهید برد و مطمئن خواهید بود.
تسبیحی که به دست های زحمت  دیده و 
رنج  کشیده  زنان روستاهای حومه  اصفهان 
جانماز  در  بتواند  تا  است  شده  ساخته 
بسازد.  شما  برای  مقدس  معراجی  شما، 
موجود  تسبیح های  برخالف  تسبیح،  این 
در بازار، یک تسبیح طبیعی است که نگاه 
هنرمندانه و اصیل مردمان اصفهان بر آن 

تابیده است.
ذکـــر گفتـــن بـــا ایـــن تســـبیح قطعـــا خســـتگی 
را از تـــن ایـــن زنـــان روســـتایی خـــارج خواهـــد 
کـــرد و انگیـــزه ای  برای شـــان خواهـــد شـــد 
ـــن ســـبک تســـبیح ســـازی  ـــه ای ـــه ب ـــا خالقان ت
ادامـــه دهنـــد. تســـبیح دانه هـــای بـــادام عطـــر 
تلـــخ بـــادام بـــا رنـــج دســـتاِن زحمت  کـــش 

زنـــان اصفهانـــی،  توامـــان اســـت.
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محتویات این بسته
 یک عدد فرنچ پرس

یک عدد ماگ سرامیکی
3 جعبه دمنوش حاوی گل گاو زبان، آویشن و اسطوخودوس

جعبه هارد باکس

به  بنا  که  ایرانی هاست  نوشیدنی های محبوب  از  یکی  دمنوش 
توصیه های طب سنتی در زمان های مختلف مصرف می شود. ما 
در این بسته یک عدد فرنچ پرس به همراه یک ماگ سرامیکی و 
سه گیاه دارویی موثر در ایجاد نشاط، رفع نفخ معده و ایجاد آرامش 
را قرار داده ایم. توصیه طب سنتی بر این است که به دلیل تاثیر 

گل گاو زبان در تقویت حواس پنجگانه و ایجاد نشاط، ابتدای صبح 
دمنوش گل گاو زبان بنوشید. آویشن در رفع نفخ معده موثر است، 
از این رو توصیه می شود که این دمنوش را دقایقی بعد از صرف نهار 
بنوشید. گیاه اسطخودوس هم به دلیل تاثیر فوق العاده در آرامش و 

رفع استرس، نوشیدنی توصیه شده برای قبل از خواب است. 

زریر4
بسته دمنوش های سنتی
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پسته  نوروز،  ویژه  تنقالت  از  یکی 
است،  کرمان  سوغات  پسته  است. 
اما »کارمان« به پسته، این خوراکی 
اصیل، نفیس و خوش طعم، رنگ و 
لعاب دیگری داده است. پسته های 
مرغوب و تازه را به همراه ادویه هایی 
که  است  کرده  برشته  مخصوص 
ترکیب شان اعتبار تازه ای برای پسته 
کاسه  یک  بسته  این  در  می آفریند. 
شبکه بری وجود دارد که به انتخاب 
شما از بین کاسه تولید شده با هنر 
فیروزه کوبی یا هنر مس و پرداز و یا 

هنر مس و خاتم انتخاب می شود. 

محتویات این بسته
یک قوطی فلزی حاوی پسته طعم دار »کارمان«

کاسه شبکه بری فیروزه کوبی یا مس و پرداز یا مس و خاتم
جعبه هارد باکس

سورین 2
بسته پذیرائی
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محتویات این بسته

دو عدد قوطی فلزی حاوی پسته طعم دار »کارمان«
کاسه شبکه بری فیروزه کوبی یا مس و پرداز یا مس و خاتم

جعبه هارد باکس

سورین2
بسته پذیراِئی



۱۲

محتویات این بسته
  سجاده ترمه بافی

  یک عدد بقچه
  مقداری گل محمدی خشک شده

  تسبیح دانه بادام
  یک جلد قران کریم نفیس

  یک عدد شیشه متوسط
  مقداری مشک

  بسته بندی هاردباکس

ستا
بسته عبادت

ستا )بسته سجاده ترمه و تسبیح بادام( یک هدیه زیبای 
تبلیغاتی است. این مجموعه در دسته هدایای مدیریتی هم 

تعریف می شود.
به راحتی می توانید به مخاطبان مذهبی خود ستا )بسته 
سجاده ترمه و تسبیح بادام( را تقدیم کنید و لبخند رضایت 

آنها را مشاهده کنید.
دعا  را  ترمه، شما  در سجاده  نماز  از  بعد  افراد  این  قطعا 

خواهند کرد.
در ستا )بسته سجاده ترمه و تسبیح بادام( از هنر دست 
در تولید سجاده و بقچه گل خشک ترمه بافی یزد  شده 
استفاده شده است. همچنین از هنر دست زنان )خور و 

بیابانک( در تولید تسبیح دانه بادام استفاده شده است.
در بسته ستا یک جلد قران کریم نفیس مزین به هنر چرم 

و یک شیشه مشک نیز وجود دارد.
ترمه بافی یزد که از آن برای تولید سجاده نیز استفاده می 
نوعی  و  ایران  نفیس  نساجی  دستی  از صنایع  یکی  شود 

بافته می  الیاف بسیار لطیفی  از  پارچه گران بها است که 
شود. در ترمه از نقش های منحنی مانند بته جقه و گل های 

شاه عباسی در رنگ های مختلف استفاده می شود.
در این بسته همچنین یک قران کریم مزین به هنر چرم قرار 
دارد. چرم یکی از گران قیمت ترین و متداول ترین محصول در 
بازار برای پوشش و دیگر مصارف است. از چرم امروزه برای 
تولید پوشاک مانند شلوار، کراوات، دستکش، کت و کاپشن 
و کفش و همچنین وسایل جانبی مانند کیف و جاکلیدی 

استفاده می شود.
از سوی دیگر یک شیشه مشک نیز در این جعبه در نظر 
گرفته شده است. مشک ماده خوشبویی است که از آهو 
گرفته می شود و برای به دست آوردن این ماده خوشبو از 
آهو باید این حیوان کشته شود. بنابراین امروزه از مشک 

شیمیایی در عطر استفاده می شود.
بسته ستا می تواند یک انتخاب بسیار خوب و متفاوت برای 

هدایای تبلیغاتی یا هدایای سازمانی مجموعه شما باشد.
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V 239
محتویات این بسته

  یک عدد شکالت خوری خاتم
  یک عدد ترمه ابریشم

  بسته بندی چوبی با روکش گالینگور
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محتویات این بسته
 دو عدد كاسه آجيل مليله

 یک عدد كشكول پايه كوتاه مليله
 مقداری شکالت

 بسته بندی هاردباکس

V 257
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محتویات این بسته
یک عدد ترمه ابریشمی )50 سانتی متر(

یک عدد گلدان مس و پرداز )20 سانتی متر(
دو عدد گل مسی

بسته بندی مقوایی

V 204
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محتویات این بسته
 یک عدد شکالت خوری مس و خاتم

 دو عدد آجیل خوری مس و خاتم
 دو عدد گلدان مس و خاتم

 بسته بندی چوبی با روکش گالینگور

V 238
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