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مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

خراسان شمالی با بیان این که صنایع دستی به عنوان 

صنعت سبز در جهت رشد اقتصاد غیر نفتی محسوب 

می شود، بنابراین فعالیت های اداره کل در حوزه 

صنایع دستی در3 حوزه توسعه و ترویج، حمایت از 

تولید و بازرگانی داخلی و خارجی در راستای تحقق 

توسعه پایدار اقتصادی، حفظ و اشاعۀ ارزش های 

فرهنگی و ارتقای گردشگری تبیین شده است، 

اظهارداشت: فعالیت بیش از 15000نفر در 64 

رشته صنایع دستی در استان ، برپایی نمایشگاه 

ملی و بین المللی، حضور در بیش از 200 نمایشگاه 

خارجی و داخلی، کسب 4 نشان مهر اصالت یونسکو 

45 مهر مرغوبیت ملی و ... توسط صنعتگران  و 

صنایع دستی استان و گردش مالی ساالنه 100 

میلیارد ریال این هنر- صنعت در بخش فروش مربوط 

به نمایشگاه و بازارچه های مربوطه نشان از ظرفیت 

های ویژه صنایع دستی استان است.

»آدینه محمد سویدانلویی« گفت: خراسـان شمالی 

بهترین تـولیـدات را در زمینه فرش کردی،گلیم، 

قالیچه ترکمنی و سفره کـردی درسطح کشور دارد 

و به عنوان قطب صنایع دستی شرق کشور مطرح 

اسـت. وی با اشــاره به این که فعالیت های بخش 

توسعه و ترویج  به منظور معرفی و گسترش صنایع 

دستی، شامل آموزش و حمایت از تشکل ها و سمن 

های صنایع دستی و برگزاری جشنواره و اقدامات 

ترویجی نظیر چاپ کتاب و تولید  فیلم و ایجاد تعاونی 

های مرتبط، حمایت از هنرمندان پیشکسوت بوده 

است، تصریح کرد: آموزش  بیش از 5 هزار نفر در 3 

سطح  مقدماتی، تکمیلی و به آموزشی به مددجویان 

بهزیستی وکمیته امداد، خانواده مددجویان و زندان 

ها، مراکز و کانون اصالح  و تربیت نوجوانان و آموزش 

در مناطق روستایی و عشایری در زمــره اقدامات  

صورت گرفته در  این بخش است.

 وی با بیان این که رسالت دیگر ما در حوزه صنایع 

ــزود: بهسازی  ــت، افـ دستی حمایت از تولید اس

تولیدات و کارگاه های صنایع دستی، شناسایی و 

صدور مجوز برای فعاالن و تولیدکنندگان صنایع 

دستی، ارائه خدمات حمایتی نظیر بیمه، تسهیالت 

و آموزش های بازاریابی و بازارگردانی، مستند 

سازی و مستند نگاری رشته های صنایع 

دستی و احیای رشته های منسوخ 

شده گام هایی بود که در دولت تدبیر 

و امــیــد   برداشته شد دستاوردهای 

ارزشمندی  به همراه داشته است. 

ــل مـــیـــراث  ــ ــرک ــ ــدی ــ  م

خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

ــوزه صنایع  شمالی رسالت دیگر اداره کل در ح

ــادرات ذکــر و بیان کرد:  دستی، را بازرگانی و ص

برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های صنایع دستی 

در سطح داخلی و خارجی، گسترش بازار تجارت 

ــادرات، ایجاد و راه اندازی  الکترونیک، توسعه ص

بازارچه های فصلی وظایفی است  که در حوزه صنایع 

دستی  دنبال می کنیم. »سویدانلویی« افزود: جهت 

گیری حمایت از توسعه کارگاه های بزرگ صنایع 

دستی، به منظور بازاریابی و فروش برای 

باال بردن ظرفیت تولید و اشتغال،  بهبود 

اثبات  و  اصیل  دستی  صنایع  کیفیت 

هویت ایرانی است که مهم ترین عامل در 

توسعه بازارهای داخلی و دست یابی به 

افزایش صادرات است.

از گام های بزرگ برای احیا ی صنایع دستی تا تالش برای جهانی شدن  هنر صنعتگران استان 

نقش پویایی بر تار و پود  صنایع دستی 
خراسان شمالی 

صنایع دستی بیانگر صنعت و هنر نیاکان و نشان دهنده ذوق و هنر 

مردم هر منطقه از یک کشور است که رمزماندگاری و حیات فرهنگی 

و اقتصادی کشور در روند جهانی شدن؛ در گرو نگاه کیفی به صنایع 

دستی است و می توان گفت از بعد فرهنگی و گردشگری نیز صنایع 

دستی بخشی از صنعت گردشگری است که در گسترۀ جهانی شدن، 

صنایع دستی می تواند، با ایجاد رابطۀ پویا و خالق بین طبیعت، 

انسان، دانش و فرهنگ یک منطقه با گردشگران، جریان جدیدی 

را در آینده برای ارتقای گردشگری و توسعه پایدار اقتصادی و حفظ 

و اشاعۀ ارزش های فرهنگی ایجاد کند. صنایع دستی این استان 

نیز به جهت همجواری و همنشینی فرهنگ های غنی اقوام مختلف 

کرد و ترک و ترکمن و تات و .... از تنوع و جذابیت های کم نظیری 

برخوردار است که چشم را به میهمانی رنگ و طرح و نقش فرا می 

خواند. بی شک توجه و اهتمام جدی به مقوله صنایع دستی با توجه 

به پتانسیل های بالقوه این هنر – صنعت و دارا بودن شرایط ویژه ای 

نظیر پراکندگی گسترده در سطح استان می تواند با کمک به توسعه 

گردشگری به عنوان یک صنعت، پاسخ گوی بسیاری از نیازهای 

امروز جامعه در ایجاد اشتغال، پاسداشت فرهنگ و سنن، حمایت 

از تولید داخلی، افزایش درآمد خانوار و ارتقای سطح معیشت و رفاه 

خانوار باشد که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری 

گام های اثر بخشی را در این راستا  عالوه بر احیا،  برای جهانی شدن 

آن  برداشته است. 


