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؟؟؟
؟؟؟

مدیرعامل اتحادیه  صنایع دستی 
خبرداد: 

تسهیالت 440 میلیارد 
ریالی به صنعتگران 

؟؟؟
؟؟؟

عضو هیئت علمی گروه صنایع 
دستی دانشگاه بجنورد مطرح کرد: 

صنعتگران بومی بر کرسی 
تدریس کارگاهی 

؟؟؟
؟؟؟

مدیر و مسئول هنرستان صنایع 
دستی جهان نما: 

آموزش 130 هنرجوی 
صنایع دستی

؟؟؟
؟؟؟

مدیرخانه صنایع دستی بجنورد 
مطرح کرد:

فروش 6 میلیارد ریالی 
تولیدات کارگاهی

؟؟؟
؟؟؟

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان شمالی با اشاره به گردش ۱۰۰ میلیارد  ریالی صنایع دستی تشریح کرد:

 رج به رج توسعه بر تار و پود صنایع دستی
صنایع دستی حاصل روح ملت  ها و هنر 

نسل های گوناگون یک سرزمین است که 

خصوصیت هــای فرهنگی و ویژگی  های 

قومی از راه آن مبادله می  شــود. از این رو 

ــن صنایع بــه عــنــوان سفیران خاموش  ای

فرهنگ می تواند در بازشناسایی فرهنگ 

مردمان یک کشور تاثیر به سزایی داشته 

باشد. خــراســان شمالی به دلیل قومیت 

متنوعی  دستی  صنایع  از  مختلف  ــای  ه

ــوردار اســت و ایــن امــر توسعه صنایع  ــرخ ب

دستی و هنرهای سنتی متنوع در استان 

را به دنبال داشته است و معاونت صنایع 

دستی و هنرهای سنتی استان گام های 

بسیاری را در سال های اخیر برای احیای 

صنایع منسوخ شده و کاربردی کردن این 

هنر-صنعت برداشته و از سوی دیگر تالش 

ــرده اســت تا با توسعه کــارگــاه ها و خانه  ک

صنایع دستی زمینه اشتغال و تولید بیشتر 

را فراهم کند. 

اما این همه اقدامات صورت گرفته نیست و 

»عابدی« با توجه به  شعار هفته صنایع دستی 

کاالی  از  حمایت  دستی،  صنایع  »خرید 

ایرانی« از فعالیت های دیگری در این حوزه 

پــرده برمی دارد و از این که گــردش مالی 

ساالنه در بخش تولید حوزه صنایع دستی 

استان رقم 100 میلیارد ریال است سخن 

می گوید  و می افزاید: این میزان با توجه به 

توانمندی استان قابل افزایش است.

این مقام مسئول، به دامنه گسترده فعالیت 

در این حوزه، اشاره و تسهیالت اعطایی به 

صنعتگران استان را 45 میلیارد ریال ذکر 

و تصریح کرد: قرار داشتن 20 میلیارد ریال 

تسهیالت در مرحله پرداخت، مشارکت در 

14 نمایشگاه صنایع دستی، راه انــدازی 

17 کمپ و بازارچه صنایع دستی، برگزاری 

41 دوره آموزشی با حضور 694 عالقه مند 

به این حوزه، تولید 47 تنی صنایع دستی، 

کسب 8 نشان ملی و مرغوبیت کاال در رشته 

های گلیم، جلیقه ترکمنی، شلوار چوخه، 

ــاووت، شکالت خــوری سنگی و  پخینه، چ

نورگیر از مهم ترین اقدامات در حوزه صنایع 

دستی در سال گذشته است. 

»عابدی«، به صــدور1551 مجوز سه گانه 

وکارگاهی،  انفرادی  تولید  پروانه  شامل 

خانگی  مشاغل  مجوز  شناسایی،  ــارت  ک

اشاره کرد و افزود : از این تعداد 490 مجوز 

مربوط به مشاغل خانگی، 450 پروانه تولید 

انفرادی و 6 پروانه کارگاهی و 442 مجوز 

نیز مربوط به کارت شناسایی در رشته های 

مختلف صنایع دستی است.

وی بــه آمـــوزش رشته هــای جدید صنایع 

دستی شامل نمدهای دست دوز و جاجیم 

بافی به عنوان فعالیت های اداره کل در 

سال گذشته اشــاره و ایجاد اشتغال برای 

350 نفر و احیای ابریشم بافی را از دیگر 

اقدامات ذکر کرد

 وی بــا بیان ایــن کــه خــراســان شمالی در 

بازارهای الکترونیک و تجارت الکترونیک 

هم اقدامات خوبی انجام و همایش های 

مختلفی برگزار کرده، تصریح کرد: بازرسی 

فنی 300 کارگاه  صنایع دستی استان  و 

صــدور گواهی مهارت بــرای 17 کارگاه، 

درکنار صدور 5 فقره گواهی نشان اعتماد 

فروشگاه برتر صنایع دستی از دیگر فعالیت 

های صورت گرفته در یک سال اخیر است. 

وی خاطر نشان کرد: در راستای حمایت 

از فعاالن این عرصه نیز خراسان شمالی، 

تاکنون  از 3 خانه صنایع  دستی در روستای 

عبدآباد شیروان، بجنورد و روئین اسفراین  

ایجاد شده است تا بتوان از ظرفیت های 

موجود رشته های متعدد  صنایع دستی به 

درستی بهره گرفت. 

وی درادامه  با بیان این که یکی از نقاط قوت 

ما در گروه نساجی سنتی است به فعالیت 

250 کارگاه پارچه بافی سنتی در خراسان 

ــزود: در این راستا  شمالی اشــاره کرد و اف

نقاطی که پتانسیل های پارچه بافی داشتند 

احیا و شناسایی شدند و در چند روستای 

شیروان کارگاه پارچه بافی فعال شده است.

ــاره به تکمیل پرونده ثبت   »عابدی« با اش

روستای رویین به عنوان روستای ملی چادر 

شب بافی و شهر بجنورد به عنوان شهر ملی 

گلیم سفره کردی  و ثبت این دو عنوان به نام 

استان خراسان شمالی در آینده نزدیک  ابراز 

خرسندی کرد.

اتحادیه صنایع دستی استان  از سال 85 با 7 

شرکت تعاونی صنایع دستی شکل گرفت و طی 

یــک ســال توانست تــعــداد شرکت هــای صنایع 

دستی را به17 شرکت برساند، به گفته مدیر عامل 

اتحادیه صنایع دستی خراسان شمالی در حال 

حاضر 28 شرکت تعاونی در رشته های مختلف 

صنایع دستی در این اتحادیه به فعالیت مشغول 

هستند و 12 هزار عضو دارد که برای تمامی آن ها 

کارت صنعتگری صادر شده است. 

»ایزانلو« با بیان این که تاکنون 10 تفاهم نامه 

بانکی با بانک های مختلف داشته ایم و در حال 

حاضر نیز با بانک های کشاورزی و توسعه تعاون 

همکاری داریم، تصریح کرد: در این راستا 440 

میلیارد ریال تسهیالت به صنعتگران داده شده 

که 80 میلیارد ریال آن در قالب تسهیالت قرض 

الحسنه 4 درصد بوده و مابقی با نرخ سودهای 

12، 14، 16 و 18 درصد بوده است. 

150  نمایشگاه صنایع دستی  وی شرکت در 

در راستای عرضه  تولیدات صنایع دستی  در 

سراسرکشور  را از دیگر اقدامات صورت گرفته 

از سوی اتحادیه عنوان کرد. »ایزانلو« به ایجاد 

انسجام در بین صنعتگران  و شرکت های تعاونی  

و حمایت مالی از اهداف اتحادیه  اشاره  و تصریح 

کرد: تعداد بافندگان فعال خراسان شمالی بین 

12 تا 15 بافنده است که در سال بیش از 30 هزار 

متر مربع تولید داریم. 

عضو هیئت علمی گروه صنایع دستی دانشگاه 

بجنورد  با بیان این که دانشگاه صنایع دستی از 

سال 92 با حضور 14 دانشجو  فعالیت خود را 

آغاز کرد که در این سال ها شاهد روند افزایشی 

پذیرش دانشجو  بودیم، افزود: می توان گفت 110 

دانشجو در رشته صنایع دستی در این سال ها 

جذب شده اند. »آرمان« اضافه کرد: دانشجویان در 

قالب 9 کارگاه با رشته های مختلف صنایع دستی 

آشنا می شوند، ضمن این که در قالب 2 کارگاه 

تخصصی به شکل تخصصی تر زمینه آشنایی بیشتر 

دانشجویان  با گرایشی خاص شکل می گیرد. 

وی با اشاره به تعامل با میراث فرهنگی در راستای 

رونق بیشتر صنایع دستی در قالب نشست های 

متعدد و بازدید از کارگاه ها اشاره و  تصریح کرد: 

معرفی دانشجویان برای حضور در کارگاه های 

مختلف به منظور گذراندن دوره های تخصصی 

و فراهم کردن زمینه برای بازدید از کارگاه های 

صنایع دستی موجود و صدور کارت  صنعتگری، 

در کنار برگزاری همایش هایی با مشارکت  اداره 

کل از دیگر اقدامات موثر در این زمینه بوده است. 

»آرمان« خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت های 

موجود در حوزه صنایع دستی ، دانشگاه از ظرفیت 

صنعتگران بومی  غافل نشده به گونه ای که عالوه 

بر صنعتگرانی که تحصیالت دانشگاهی دارند، از 

افرادی که فاقد تحصیالت آکادمیک هستند نیز 

بهره گرفته است.

مدیر و مسول هنرستان صنایع دستی و گردشگری 

جهان نما آموزش 130 هنرجو در هنرستان صنایع 

دستی طی 2 سال را  اقدامی ارزشمند در راستای 

توسعه و ترویج  صنایع دستی دانست که زمینه ساز و 

رمز ماندگاری صنایع دستی و عاملی اثر بخش برای 

حفظ هنری که  آمیخته با تار و پود فرهنگی ایران زمین 

است.دکتر »محمد اشراقی« با بیان این که فعالیت 

های 2 ساله  هنرستان شامل راه اندازی رشته های 

صنایع دستی و گردشگری با گرایش های طراحی 

سنتی، معرق چــوب، درودگـــری سنتی، قلم زنی 

روی فلز، نقاشی ایرانی، چرم، راهنمای گردشگری، 

طال و جواهر ســازی، نگارگری، معرق کاشی و... 

ــوزش 130 نفر کارآموز در رشته  اســت، گفت: آم

های فوق، راهیابی برخی از دانش آمــوزان مذکور 

به مراکز آموزش عالی و ادامه تحصیل در دانشگاه 

ها و شرکت در نمایشگاه ها برای عرضه محصوالت 

صنایع دستی کارآموزان به عموم از دستاوردهای 

این هنرستان اســت. وی ایجاداشتغال بــرای 14 

نفر در بخش های آموزشی و اداری، معرفی دانش 

آموزان فارغ التحصیل به اداره کل میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی برای 

صدور کارت صنعتگری دررشته های آموزش دیده و 

حمایت و راهنمایی اداره کل جهت دریافت تسهیالت 

خوداشتغالی را از دیگر فعالیت های انجام گرفته  

ذکر کرد و افــزود: تاکنون نیمی از آموزش دیدگان 

آموزشگاه از کارت صنعتگری برخوردار شدند.

مدیرخانه صنایع دستی بجنورد وجود 11 کارگاه 

صنایع دستی و ایجاد اشتغال برای 20  صنعتگر  

که زمینه ساز فروش 6 میلیارد ریالی تولیدات  خانه 

صنایع دستی بجنورد شده است را از اقدامات  اثر 

بخش ایجاد  این خانه عنوان کرد.  »نارنج شاکری« 

با بیان این که خانه صنایع دستی با هدف اعتالء، 

ترویج و احیای رشته های منسوخ شده صنایع 

دستی و همچنین مرکز نمایشگاهی و آموزشی 

دائمی صنایع دستی استان  به عنوان نخستین 

مجموعه  محل  در  كشور  دستی  صنایع  خانه 

فرهنگی تاریخی، جاجرمی با حضور مسئوالن 

استانی وكشوری در بهمن 92 افتتاح شد  اظهار 

داشــت: سیستم آمــوزشــی خانه صنایع دستی 

دارای 2 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای است که 

حدود 30رشته صنایع دستی در آن فعال است.

وی افزود:  تاکنون3 هزار نفر در این 5 سال آموزش 

دیده اند که برای آن ها گواهینامه صادر شده است.  

ــاره به این که بسیجیان، مددجویان و  وی با اش

زندانیان تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی و 

روستایئان  از آموزش بهره برده اند، تصریح کرد: 

در فاصله سال های 94 تا 96 بخش مطلوبی از 

آموزش ها منجر به اشتغال شده است.وی تولیدات 

كارگاهی را از دیگر فعالیت های این خانه عنوان 

کرد و گفت: در خانه صنایع دستی 11 كارگاه فعال 

است  که برای 20  نفر اشتغال ایجاد شده و رقم 

فروش ساالنه تولیدات به 6 میلیارد ریال می رسد. 


