لیست کارگاههای تولیدی بزرگ1394/10/2/
ردیف

نام استان

نام و نام خانوادگی

رشته فعالیت

شماره تماس

آذربایجان شرقی

بهمن باقری

شیشه گری فوتی

09143157929

احد پرویز زاد

حکاکی روی فلز

09141167845

عدیل زینال پور

حکاکی روی فلز

09143981037

اسماعیل حائری

چاپ باتیک

09144179729

حمید دواتی کاظمیان

ورنی بافی

09141156366

مهدی ابراهیم پور

منبت چوب

09143114493

آقای توحید عباسی

سازهای سنتی

09143496538

آقای کیوان صفری

سفال و سرامیک

09144499906

آقای امیر اسماعیلی

تراش شیشه

09143410951

آقای اراز اعتباری

نارک کاری چوب

09143465477

آقای احد صادقی پور

سراجی سنتی

09146063198

آقای اسالم قاسمی سپهر

محصوالت چوب

09149357603

علیرضا صفروند

ورنی بافی

09141512376

سعید اوجاقی

ملیله

09149536014

میرصالح صادقی

گلیم و مسند

09143521458

جالل قهرمانی

ورنی بافی

09143557952

محمد پورباقری

نازک کاری چوب

09143526796

رسول دیباکار

کاشی معرق

09141511357

اقبال ستاره آذر

تولیدات چرم

09144511054

مهدی حیدری

معرق و منبت

09149571379

جالل الدین ساجدی

ملیله سازی

09141573981

آقای میری

سفال و سرامیک

09121138921
026_45332946

آقای اشتیانی

سفال و سرامیک

09121063292

آقای فهری

سفال و سرامیک

09128686010
33400009

آقای امیر اهتمام

فلز و نقره کاری

09133142514

2

آذربایجان غربی

3

اردبیل

4

البرز

5

اصفهان

9

چهار محال و بختیاری

10

خراسان رضوی

11

خراسان جنوبی

12

خراسان شمالی

13

خوزستان

آقای امیر آقاجان

فیروزه کوب

09131678004

آقای ناصر آجری

کاشی هفت رنگ

09133103027

آقای صدری

قلمکار

09132110675

آقای مرتضی جعفری

قلمکار

09132093971

آقای داستانپور

سفال وسرامیک

09131259741

آقای نائینی

خاتم

09132043674

آقای عباس ایوبی

خاتم

09133193253

آقای مهدی سهیلی

سفال شهرضا

09133213788

آقای عارف رئیسی

سرمه دوزی

09134845800

آقای رسول نظری

سراندازبافی

09138791250

آقای قاسمی نژاد

نمد مالی

09133811648

آقای ستار اسماعیلی عشایر

دارایی بافی

09131816319

سید جواد حسینی

زیورآالت سنتی

09155137540

محمد مهدی اقبالی

تراش سنگهای قیمتی

09151091698

جعفر رضا پور

گلیم

09151282566

فاطمه ذاکریان

حوله بافی سنتی

09153623587

رضا رضا پور

جذااجیم

09153621028

امیر نظری

سفال و سرامیک

09155623850

مریم همت پور

حوله بافی سنتی

09153611711

امیر کوچکی

چرم

09363881783

هادی کبیری

سفال و سرامیک

09158653557

علیرضا خیرزاده

سفال

09151342470

آقای حسین ایزانلو

سفره کردی

09155840048

رحمان قلی روحانی

دستبافته های داری

09151840143

محمد صمدی

دستبافته های ترکمن

09153859459

افسانه صالح خواه

لباس محلی اقوام

09165081828

علیرضا اسماعیلی دزفولی

اهرامی و کفو

09161147086

مهرداد مهردادیان

سفالینه های منقوش

09168172993

فرح غالمی شمس آبادی

سفال و سرامیک

09163455348

14

زنجان

15

سمنان

16

سیستان و بلوچستان

فاطمه رحیمی لرکی

گلیم

09356461583

جهان افروز نجفوند

زیرانداز

09161400256

حامد جیزان

مینای صبی

09381065206

محسن حیدرشناس

مصنوعات چرم دست دوز

09166061429

مهدی امیر پرست

مصنوعات چرم دست دوز

09169034891

فریده صالحی

گلیم

09166153714

حیدر دایخ زاده

حصیر و بوریا

09169322102

حمیده میرزایی

مینای نقاشی

09161001387

عبدالرحیم فروتن

خراطی چوب

09163476089

آقای جبار نورسینا

رئیس اتحادیه مسگران

09121411828

سید اشرف موسوی

چاقوسازی

09122416266

اقای خان بابایی

چاقو

09123411353

آقای فرجی

ملیله

09125411664

آقای یزدان شناس

ملیله

09125420939

آقای غالمرضا علی بیگ لو

زیورآالت سنتی

09127411167

آقای میرزایی

زیورآالت سنتی

09127729907

آقای محرمی

حکاکی روی سنگ قیمتی

09127432856

طیبه قاسمی

چاپ قلمکار

09130120225

علی علیشاه

سفال و سرامیک

09192310893

هوتن نجفی

سفال و سرامیک

09193347497

قان بیگی

سفال و سرامیک

جبار اهنجان

صنایع دستی بومی منطقه

09156078106

امان اهلل دهواری

حصیربافی و سفال کلپورگان

09105070295

عبداهلل بلوچ

صنایع دستی بومی منطقه

09151981813

یاسین ملک زاده

صنایع دستی بومی منطقه

09193383556

حوربی بی جمالزهی

سوزندوزی و پلیواردوزی

09151472060

شهین شهرکی

سوزندوزی و پلیواردوزی

09372150078

گلنسا مبارکی

سوزندوزی

09151982304

محمد نور بلوچ

صنایع دستی بومی منطقه

09153462210

اسماعیل بلیده ای

صنایع دستی بومی منطقه

09155451225

17

فارس

18

قزوین

19

قم

20

کردستان

زینب نوروزی

سوزندوزی

09373168501

خدیجه جعفرزاد

سوزندوزی و سکه دوزی

09362962124

زهرا ساالری

سوزندوزی و پلیواردوزی

09128041399

طاهره قاسمی پور

سکه دوزی

09151908913

زهرا ریگی

سوزندوزی

09388368574

رسول داناپور

خاتم

09173110925

غالم فالح پور خاتم

خاتم

09178163571

علیرضا حقیقی

خاتم

09173196067

بهنام محمدی

دست بافته ها

09173112764

محمد علی حق نگهدار

دست بافته ها

09171172503

مهدی جوانمردی

دست بافته ها

09171178734

رحیم جمالی

دست بافته ها

09171177848

سلمان گوررنگی

دست بافته ها

091778782909

علی تعبدی

کاشی هفت رنگ

09171175897

محمدجواد شبیه

حجاری سنتی

09177179850

جلیل جمالی

سراجی سنتی

09173088151

علیرضا گودرزی

معرق چوب

09171133681

شاهدنطاق

همجوشی شیشه

09177071273

حمید ذواال نوار

دست بافته های داری

09178181430

اقای شهردوست

سفال و سرامیک

09126816179

آقای سلطان نژاد

گلیم بافی

09125734049

آقای پور حکمت
حمیدرضا سعادتمند

سفال و سرامیک

09123197243

سید ابوالقاسم سعادتمند

خرمهره و لعاب خشک

09123513704

ابراهیم شمشادی

زیورآالت

09123516005

فریدون زندی

نازک کاری

09181712050

توفیق شریعتی

زیورآالت سنتی

09183735154

سید صالح حسینی

سفال و سرامیک

09185038902

خالد محمدی

سراجی سنتی

09183713390

حیات زارعی

مصنوعات چرمی

09189708185

مهرداد کیانی

جاجیم بافی

09188711040

آقای مهدی پورمهدی ابادی

گلیم و فرش سیرجان

09131453580

مهدی روح االمینی

شیریکی پیچ بافی

09133450336

حاج ابراهیمی

دسته بافته های روستایی

09138153102

فخری اهلل توکلی

گلیم بافی

09133430364

مهدی روشن ضمیر

عریض بافی

09132418275

خانم معین زاده

پته دوزی

09125161954

محمد علی درانی

پته دوزی

09158993656

محمدرضا محمودی
شهربابک

فیروزه تراشی

09139473402

مهدی باقری

گلیم

09131792139

شکوفه حبیبی

گیوه هورامی

09187224402

محمد رنجبر

گیوه هورامی

09187257926

اقای فریبرز عزیزی

گیوه نمدی

09185556696

عصمت خالقی

البسه محلی

09111799764

سپیده تیرغم

نمد و گبه

09119699549

خانم قربان تاج پوری

گلیم

09111753827

خانم پقه

سوزن دوزی ترکمن

09355455824

خانم زلیخا عادلی

گبه و گلیم و فرش ترکمن

09111778026

طیبه عالیی

رودوزیهای سنتی

حسن زاهدی

کنده کاری چوب

09113121257

بهرام صورتی

مصنوعات چرمی

09119115619

حسین دریایاری

منبت چوب

09111545618

محمود شیربچه

معرق چوب

09363851330

محمدرضا مهرپرور

معرق چوب

09111127694

روح اهلل ارجمند شکوری

گره چینی

09111241280

28

مرکزی

چاوشی

میناکاری

09133696997

29

هرمزگان

آقای رهسپار

شرکت تعاونی هرمزان کار
میناب

09360280579

خانم بازگیر

گلیم بافی

09166693288

21

کرمان

22

کرمانشاه

گلستان

مازندران

همدان

31

یزد

مصطفی ورمزیار

چرم

09183136007

رسول مرادی

چرم

09181114634

مهدی رضایی

سفال و سرامیک

09195178719

یلدا زندی

چرم

09351559083

مصطفی گودرزی

چرم

09397694245

حامد رستمی

سفال و سرامیک

09183168970

جواد کولی وند

منبت

09188528798

خلیل ملکی

مبل و مان منبت

09183513731

حسن علیزاده

چرم

09188188234

عباس زینیا

کاشی هفت رنگ

09121225665

امیرعلی زارع

سفال و سرامیک

09131510138

مسلم زارع

معرق چوب

09133559854

فرهاد شیخ علیشاهی

گلیم بافی

09131522106

محمدرضا نوری زاده

زیورآالت سنتی

09133531870

سعید اشتری

زیلو بافی

09131513952

محمدعلی خرمی

سفال و سرامیک

09133551724

پرویز خازنی

عالمت سازی

09133551724

احمد گلزاد

کاشی هفت رنگ

09131521566

محمدرضا امامی میبدی

سفال و سرامیک

09133554438

ایرج اعرابی

گلیم بافی

09131515251

سید حسین پور رضوی

مشبک چوب

09133566293

