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فروشگاهها و مراکز عرضه صنایع دستی استان 

شماره تلفن ثابت و همراه نام شهر عنوان رشته نام ونام خانوادگی

09157870593 اسفراین پارچه بافی  هاجربزرگی

09159774288 بجنورد چرم و چاروق حسین محمدزاده

9155840048 بجنورد گلیم سفره کردی حسین ایزانلو

09159859060 اسفراین پارچه بافی  عشرت کاوه

09151876303 بجنورد سفره کردی نارنج شاکری

09157179987 بجنورد سفره کردی معصومه ذوالفقاری

09365398717 شیروان گلیم و جاجیم نارگل حیدریان

09151841236 بجنورد گلیم و جاجیم محمد خیرآبادی

09153864077 بجنورد زیورآالت سنتی قاسمعلی قاسمی

09159845935 بجنورد گلیم وفرش ترکمن محمدفروزش

09151868819 بجنورد گلیم وفرش ترکمن دردی مراد سهندی

09153726467 اسفراین گره چینی اسمعیل رکنابادی

9157410310 اسفراین صنایع چوب محمد زارعی

09361718252 شیروان معرق چوب حاجی زاده

09158848343 اسفراین پارچه بافی حسن رسولی نیا

09338105337 اسفراین  ساز سنتی سعید رضایی

09386871310 اسفراین قلمزنی آقای نورانی

09331305399 اسفراین
فروشگاه صنایع دستی 

طرحه
مینا شهپرست

09034255363 اسفراین سفال سرامیک آرتیمان
اسماعیل 

داروین)خدابخشی(

09153867173 بجنورد جاجیم بافی مهسا جاهد

09361952318 بجنورد سراجی سنتی مریم جعفری

- بجنورد دستبافته های داری عماد عطاران

- آشخانه معرق چوب فاطمه پورمحمد چوبه

09358385412 فاروج ساز سنتی مظاهر حدادیان

09159838166 فاروج سراجی سنتی زهرا رجعتی

09152602185 فاروج گلیم  سید مهدی حسینی

09387136175 جاجرم نساجی سنتی فاطمه سبحانی

جاجرم سفال و سرامیک فاطمه قادری جاجرم

09396180583 گرمه صنایع دستی رقیه ایمانی پهلوانلو

09157183588 گرمه بافتنی سنتی مریم اصالنی

- گرمه سوزندوزی سنتی زهراپرن

- گرمه نساجی سنتی تاجور صفری

09159850723 درق صنایع چوب مجید اربابی

09159852885 بجنورد صنایع دستی  رضا حمیدی عزیز

09152752333 شیروان سراجی سنتی مرضیه قره چشمه

09159865231 شیروان دوتار رحمان اسالمی

09366813517 شیروان گلیم سجاد زارع

09354732021 شیروان معرق امیرکاظمیان

09151886957 شیروان گلیم علی اکبر سعادتی

09153851738 شیروان البسه محلی معصومه نظری

09153871479 شیروان
سنگهای قیمتی ونمیه 

قیمتی
مهران محمدی

09383736660 شیروان هنرهای سنتی  کوروش بهادریان زیدانلو

آموزشگاه جهان نما

فروشگاه های صنایع دستی

همایش سوگ چامه در برج میالد تهرانکارگاه هاي صنایع دستي

دریافت مهر اصالت یونسکو


