فروشگاههای صنایع دستی دارای گواهینامه نشان اعتماد
نام و نام خانوادگی

نوع محصوالت

مدیر فروشگاه

عرضه شده

مینا

01505013190
01507133109

میدان امام -بازار آهنگرها –پ34
میدان امام -جنب اداره آگاهی

ردیف

استان

نام فروشگاه

1

اصفهان

نگارستان کوثر

اصغر نائینی

2

اصفهان

صدف

مجتبی صدقی نژاد

خاتم

3

اصفهان

نباتی

عبدالرسول نم نباتی

قلمزنی

01594333933

4

اصفهان

نورمهر

محمدرضا نورمهر

قلمزنی

01504501307

میدان امام -بازار شیخ لطف ا له

5

اصفهان

عرفان

مهدی وطنی

صنایع دستی

01500530341

میدان امام -جنب عالی قاپو -پ9

6

اصفهان

مریم

سعید میوه چی

صنایع دستی

01505030104

میدان امام -جنب عالی قاپو -پ30

7

اصفهان

اصفهان هنر

محمد تاج

خاتم و ترمه

01505094797

میدان امام -بازار آفرینش –پ57

8

اصفهان

صفا مهر

رضا صفا مهر

خاتم

00504454340

میدان امام -پ509

9

اصفهان

جهان پدران

محمدرضا پدران

قلمزنی

01505571174

میدان امام -ضلع جنوبی -پ71

11

اصفهان

امامی

غالمرضا امامی

مینا و مینیاتور

01500570030

میدان امام -جنب نگارخانه کوثر -پ03

11

اصفهان

کیانی

حیدر علی کیانی

قلمزنی

01503015373

میدان امام -بازار مسگرها

12

اصفهان

خیام

عابدین مشکوتی

صنایع دستی

01500511173

میدان امام -ضلع شرقی -پ504

13

اصفهان

برادران

مصطفی کیانی شیخ آبادی

قلمزنی

01505431731

میدان امام -بازار شیخ لطف اله -جنب گز فردوس

14

اصفهان

قصر فیروزه پارسیان

امیر آقاجانی

فیروزه کوب

01505973003

میدان امام -ک چهارسوق مقصود -پ090

15

اصفهان

فتوت

مصطفی فتوت

مینیاتور

01505507503

میدان امام -ک پشت مطبخ -پ1

16

اصفهان

جام جم

احسان طائریان

صنایع دستی

01505531117

میدان امام -بازار آفرینش هنر-پ40

1

شماره تماس

آدرس فروشگاه

میدان امام -ورودی سرای اسپادانا -پ570

فروشگاههای صنایع دستی دارای گواهینامه نشان اعتماد
نام و نام خانوادگی

نوع محصوالت

مدیر فروشگاه

عرضه شده
لباس سنتی

01500513403
01500473104

میدان امام -بازار شیخ لطف اله -جنب ک ناد علی
میدان امام – ضلع ج غربی-جنب مسجد امام

ردیف

استان

نام فروشگاه

17

اصفهان

هزار دستان

سعید مظاهری

53

اصفهان

ناطق پور

رضا ناطق پور

خاتم

51

اصفهان

پرشین آرت گالری

رضا طوقی

مینیاتور

01500473991

40

اصفهان

نگارستان اخوتپور

سید جعفر اخوت پور

نگارگری

01505390401

میدان امام -جنب عالی قاپو -پ15

45

اصفهان

مینای اصفهان

حامد کریمی

مینا

01503544459

میدان امام -بازار چهارسوق مقصود

44

اصفهان

کریمی

عبدالکریم کریمی

صنایع دستی

01500544193

میدان امام -پ531

40

اصفهان

هشت بهشت

رضا پور حیدر شیرازی

قلمزنی

01500414950

میدان امام -سمت قیصریه -پ43

43

اصفهان

عالی قاپو

احمد شکوهی نژاد

احجام فلزی

01505515945

میدان امام -جنب عالی قاپو

41

اصفهان

مینای اسماعیلی

علیرضا اسماعیلی

مینا کاری

01500041190

میدان امام -بازار عالی قاپو -پ55

49

اصفهان

عطریان

محمد عطریان

قلمکاری

01505500035

میدان امام -بازارآفرینش هنر غربی -پ53

47

اصفهان

شازده

مهدی قضاوی

قلمزنی

01500533430

میدان امام -بازار آهنگرها -پ10

43

اصفهان

میرمیران

ناهید السادات میرمیران

مینا

01507300335

دروازه دولت – ارگ جهانما -فاز -3واحد540

41

اصفهان

مهر وماه

جواد ترکان

قلمزنی

01504445457

میدان امام -جنب عالی قاپو -پ50

00

اصفهان

پورحیدر

علی پورحیدر

قلمزنی

01505517303

میدان امام -پ510

05

اصفهان

ترکان

احمد ترکان

صنایع دستی

01504431030

میدان امام -جنب عالی قاپو -پ31

2

شماره تماس

آدرس فروشگاه

میدان امام -ضلع غربی -پ501

فروشگاههای صنایع دستی دارای گواهینامه نشان اعتماد
نام و نام خانوادگی

نوع محصوالت

مدیر فروشگاه

عرضه شده

مینا

00504444170
01504517014

خ حکیم -بازار حکیم -ورودی اول -واحد530
میدان امام -سرای اسپادانا

ردیف

استان

نام فروشگاه

04

اصفهان

فرشید

محمد علی فرشید

00

اصفهان

ملینا چرم

سید علی مسعودیان

چرم

03

اصفهان

جوهریان

شاهین جوهریان

مجسمه فوالدی

01505570501

01

اصفهان

فیض الهی

غالمعلی فیض الهی

مینا

01505517050

میدان امام-بازار چهارسوق مقصود

09

اصفهان

فیناستیان

جواد فیناستیان

قلمزنی

01505035377

خ کاوه -سرای هنرمندان -پ09

07

اصفهان

فیناستیان

حمید فیناستیان

قلمزنی

01504003151

خ کاوه -سرای هنرمندان -ابتدای راهرو

03

اصفهان

جلوه

علیرضا آقامحمدرفیع

ملیله ساز

01013303139

خ کاوه -خ استاد فالطوری -مجتمع پارسه–واحد04

01

اصفهان

صابرمنش

مهرداد صابرمنش

قلمزنی

01504477711

خ کاوه -سرای هنرمندان -ط اول-پ49

30

گلستان

هنر نصف جهان

صنایع دستی

-

گرگان -بلوار نهارخواران،نبش عدالت 95

سیدمحمد رضا امین
الرعایائی

35

خراسان رضوی

صنایع دستی ایران خاتم

جواد محسنیان هروی

صنایع دستی

شماره تماس

آدرس فروشگاه

میدان امام -پ03

01510500419
04413703

مشهد -بلوار مدرس -جنب هتل بزرگ فردوسی

34

خراسان رضوی

صنایع دستی پارسا

سیدعباس خبوشانیزاده

صنایع دستی

01515559000

مشهدطرقبه -درب خروجی بازاربعثت-ساختمان 90

30

خراسان رضوی

صنایع دستی پوست وچرم

حسن افخمی پوستینی

صنایع دستی

015-03434395

مشهد شهرشاندیز -ابتدای خیابان مصلی

33

خرسان رضوی

پوست و چرم طرقبه

محمد نمکیان

صنایع دستی

01515554009

مشهدطرقبه نرسیده به میدان صاحبلزمان بین صاحب الزمان7و 1پ 507

3

فروشگاههای صنایع دستی دارای گواهینامه نشان اعتماد
نام و نام خانوادگی

نوع محصوالت

مدیر فروشگاه

عرضه شده

صنایع دستی

ردیف

استان

نام فروشگاه

31

خراسان رضوی

مشرق زمین

جواد تشتریان

شماره تماس

01511035391
015-03444907

آدرس فروشگاه

مشهدشهرطرقبه -میدان صاحبالزمان عج مقابل بانک ملی پ91

39

خراسان رضوی

صنایع دستی ایران مرینوس

محمدگلپری شاندیز

پوستین دوزی

01511550191

مشهدشاندیز -میدان ولی عصر -پ 477

37

خراسان رضوی

صنایع دستی صنعت و هنر

ناصر معافیان

صنایع دستی

01510005104

مشهدشهرطرقبه-خیابان صاحب الزمان -پ 541

33

خراسان رضوی

صنایع دستی ایران زمزمی

چرم

01511015571

مشهد شهرشاندیز -خیابان امام خمینی -جنب یانک رفاه

31

خراسان رضوی

صنایع دستی پوست فروشی

محمدرضا سمساری

چرم

01510530334

مشهد شاندیز -فلکه مخابرات -جنب میالن مصلی

10

یزد

میبد مروارید

امیرعلی زارع مهرجردی

سفال و سرامیک

01505150503

میبد -جاده ی راه آهن -انتهای بلوار خرمشهر

15

یزد

احسان میبد

سفال و سرامیک

01504193911

میبد -بلوار خرمشهر -میدان سرامیک سازی

14

یزد

محمد آقایی

حسین آقایی میبدی

سفال و سرامیک

01504170047

میبد -بلوار خرمشهر میدان سرامیک سازی

10

یزد

خانه آبگینه یزد

هادی رحیم دل

معرق شیشه

01505131153

یزد -فهادان زندان اسکندر

13

یزد

آپامه

حاتمه شریفی

مینا

01501913303

یزد -فهادان – خانه فخرالدین

11

یزد

قلم زنی باستان

صدیقه زحمتکش

قلم زنی

01507030115

یزد -فهادان -خانه فخرالدین

19

یزد

دارایی ملک

حمیدرضا فالحی

دارایی بافی

01500113130

یزد -فهادان – زندان اسکندر

غالمحسین زمزمی
شاندیز

محمدرضا آقایی میبدی
(محمد)

4

فروشگاههای صنایع دستی دارای گواهینامه نشان اعتماد
نام و نام خانوادگی

نوع محصوالت

مدیر فروشگاه

عرضه شده

تولیدات حصیری

01500194573

سرامیک

01504703907

یزد-خیابان شهیدرجایی -کوچه  35روبروی باغ جهانی دولت آبادی

01504701391

یزد -میدان امیرچخماق -روبروی گاراژ علی چی

01507077070

یزد -فهادان زندان اسکندر
میبد -بلوار خرمشهرمیدان سرامیک سازی

ردیف

استان

نام فروشگاه

17

یزد

حصیری بافق

محمدرضا بابایی

13

یزد

پارسه

مرتضی عرفان

11

یزد

90

یزد

حکاکی دهقانی

نگین تراشی
شجرستان اسدی

محمدرضا اسدی

تراش سنگ قیمتی
و نیمه قیمتی

شماره تماس

آدرس فروشگاه

بافق -خیابان شهیدتفکری-روبروی گلخانه

علیرضا دهقانی

حکاکی روی

محمودآبادی

مس

95

یزد

سیدحسین سیدعبدا...

سیدحسین امامی میبدی

سفال و سرامیک

01501144313

94

یزد

مسگری حاجی غضنفر

مجتبی حاجی غالمی

مسگری

01010935000

یزد -خیابان قیام-بازارچه لب خندق

90

یزد

کاربافی بانوی میبدی

فاطمه شریف زاده

کاربافی

01031773030

میبد -بلوار قاضی میرحسین-کاروانسرای شاه عباسی

93

یزد

تکوک

زینب رفیعی

نقاشی روی سفال

01050153400

یزد-میدان امیرچخماق -زیر بازارچه حاجی قنبر

91

خراسان شمالی

وصال روبین

قربان وصالی

صنایع دستی

-

خراسان شمالی،اسفراین،خ ولیعصر- 44پ  043ط همکف

99

خراسان شمالی

نقش خاطره

قاسم جفاکش

صنایع دستی

-

خراسان شمالی،بجنورد،خ  57شهریورشمالی روبروی باغچهبان پ133

97

خراسان شمالی

چرم و چاروق

امیدمحمدزاده

صنایع دستی

-

خرسان شمالی،بجنورد،نبش چهارراه نادر

93

خراسان شمالی

ارغوان

حسین ایزانلو

صنایع دستی

-

خراسان شمالی،بجنورد،خ مدرس43پ 73

91

خراسان شمالی

فرش خیرآبادی

محمد خیرآبادی

صنایع دستی

-

خراسان شمالی،بجنورد ،روبروی ک ش ثروتی پ 41

5

فروشگاههای صنایع دستی دارای گواهینامه نشان اعتماد
ردیف

استان

70

البرز

75

البرز

نام فروشگاه

فروشگاه صنایع دستی
عالی قاپو
فروشگاه صنایع دستی

نام و نام خانوادگی

نوع محصوالت

مدیر فروشگاه

عرضه شده

حسنعلی امینی علویجه

صنایع دستی

عزت اله ایزدیار

آیین هنر

صنایع دستی

شماره تماس

آدرس فروشگاه

01079719001

کرج – رجائی شهر – خیابان یکم غربی –روبروی54متری تختی

049-04443114
01544955313

کرج – خیابان بهار – مقابل کوچه شهید کشتدار

74

مرکزی

آبگون

نشاط السادات رضایی

صنایع دستی

01533905033

اراک-خیابان شهید چمران(نیسانیان)-روبروی کوچه شهید مؤمنی

70

سیستان و بلوچستان

شمال

عبدالحسین حسامی

صنایع دستی

01300354334

زاهدان –نبش میرزای شیرازی9-

73

همدان

فروشگاه خلیج فارس

محرمعلی چراغی رامین

سفال اللجین

01531595137

اللجین بلوار آیت اله خامنه ای

71

همدان

فروشگاه ارغوان

جواد ارغوانی هادی

سفال اللجین

015305545079

اللجین بلوار آیت اله خامنه ای

79

همدان

فروشگاه خاکاب

ناصر خلیلی فر

سفال اللجین

01533540035

اللجین بلوار آیت اله خامنه ای

77

همدان

فروشگاه اهورا

نوید جعفری دیبا

سفال اللجین

01545075039

اللجین بلوار آیت اله خامنه ای

73

ایالم

هاکان

صادق قیطاسی

صنایع دستی

01533353303

بلوار مدرس فروشگاه شهدا گمرک مهران

6

