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 هديچک

د سوسنهستيهعسن سجيبهسهعيسفدهيگرس لكهسن س تد نسهيدهعيسكعر دتيسجعبعهسبطدحسگدتنر شسصننيع دستيننيرسن دن سترس بد س ع

 عستوجهس هسن يكهسنييع سنصفهع سترسصيعتسصيع دستييرسجهعتسنقيصعتيسنيزسنحيدنمسوستوجهسجهعنيع سرنس هسخوتسجلبسكدت سنيت.س

دن سن سنهميتسوسسظدفيتس عال رسترستوليدسن يگونهسبحصوالتسس دخورتنرس وت سنيت،س يع دن نس دريرسن نسنييع سترسجهتستيييع رس ن

ر زن سوسبسيوال سكشورسترسنتخعذستصميمعتسبيعيبسوسكعرنسخونهدس هسشنيعختس هيدسوستقيتيدسن نسصنيعتسكمشسشنع عنرس هس دنعبه

سرنسبطعلعهسيع تسآ سترسكشنورسوس و ه سترسنييع سنصفهع ،سترسنيوسنهمسردستيني گع سصنيع عجترسنظدسگدفينسنس عس  يع دنتنشنت.س

وسسريدستويعهسبل ترسفدآسردستيي نتشسصيعسر هس دريسسينوسبطعلععتسكيع خعنهسي،سنييعترشند سنينتستعس عسنينيفعت سن سروشسكم

 ععتسترسنسردستيي نسنيتسكهسصيعتسصيع ن سنسرنسبطعلعهسحعك جسن كشنورسوس و ه سنينيع سنصنفهع سادتنخيهسشنوت.سنيعسينقيصنعت

سكيد.رفعسب نسريدستويعهسبل ترسفدآسرنتشسبهمسوسصعترنتس ر ن،سنشيغعلردسبلي خصوصسترسيهس خشستولسينقيصعت
 
 

س.،سنشيغعل،سصعترنت،سنييع سنصفهع ردسبلي،ستولردستيي :سصيعد واژهيکل
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 مقدمه-1

يع تسهعيسنهسچيدن ستورسنرواع رسوسآبد كع ر،سهدسگدتشگديسرنسبيحيدسبر دن دستمد تمد سغيرسچيد نسهزنرسينعلهسن دن سترس

نيسن ستعر خسن دن س بينس،ستنشيهس عشد.سسن نستكهسنر شميدسنيسن سن نسيد بينسكهنسرنس هسعيون سخالصهكيدستعستكهوسنوسرنستدغيبسبر

سصيعت-صيع دستييرس هسگدوهرسن سهيدسندسخورت سنيت.همع سصنيع دستينيرسن دن سنيتسكهسروحسوسعشاسننسع سشدقرسترسآ سايو

شنوتسكهس عسنينيفعت سن سبونتسنوليهس وبرسوسننجعمستمعبرس عسقسنميرسن ستوليدستوينتستينتسوسن زنرستييرسبوجبستهيهسوسنطالقسبر

تسيعشوتسكهسنشع ستهيد سذوقسهيديسوسخالقيتسفكديسصيعيگدس وت سوس هسنحويسبيجلرسفدهيگسوسنحسعينعختسبحصنوالترسبر

ينع ند سآ سنينتسوسهمينسععبوسوجهستمع زسنصنلرسن نسگونهسبحصنوالتسن سبصيوععتسبشع هسبعشييرسنيت.سترونقدسصيع دستييرس

تون س علتو سآ ستعكيدسن دن ،سيننفيدن سفدهيگرسبعسترسكشننورهعيسبخيلتسهسننييدمس هسهمينستليوس دسبد د تسصننحيرسن نسهيدسوس

هعيسهعيسبخيلتستعر خرس عسفدن سوسنشننيبنرن سيننعلسايشسآغع سشنند سسوسترستور هيدسصننيع دستيننيرسترسن دن سن سهزس.(1)شننوتبر

ريدسنبعسجهعنيع ستيهعس عسرشيهسبرس151تيوعسصنيع دستييرسن دن س هسس سنيعريسهمدن س وت سنبعسهيگگع س هسكلرسن س ينسندفيهسنينت.

تعثيدس  عتيسترسصيعتسگدتشگديسوسنقيصعتسستونندتعدنتسبعدوتيسن سن نسصنيع دسآشنيعسهسييد.سامسبعدفرسصيع دستييرسن دن سبر

ن سجملهسقع لييهعيسبثبتسوستعثيدسگذنرسصنيع دستينيرسكشنورسكعر دس وت سوسنر شسنفزوت س سيعرس عال،سنيع س هسكشنورستنشنيهس عشند.س

شننيعوسوسيسبونتسنوليهسبصنندفرسن سبيع دستنخلر،سعدمسنيع س هسكعر دتنري،ستأبينسقسننمتسعمد ينندبع هسنندبس دنيسن جعتسوس هد 

بحيطر،سقدرتسنشيغعلزن رس عسيدبع هسنندب،سبيخصن سخعرجرسوسينع گعريسوسنييفعت سن سبهعرتهعيس وبر،سعدمسآثعرسبخدزس  ست

 دخورتنريسن سن زنرسكعرسينعت ،س ع نرسيعت سفدوشسبحصوالت،سقع ليتسوستوننع رسن جعتسترآبدسبكمو،س عالسرفينسترآبدسكشورسن سطد اس

س. عشدربستستور سمجذزسگدتشگدسوسنرتتعيسصيع

يهسيهسسننجعمسگدفينس ب ترسنسيكيو سبطعلععتسبيعدتكشور،ستعسيترستويعهسنقيصعتسردستيني تسصنيعي عستوجهس هسنتشسوسنهمس

(س هس دريرسصيع دستييرسوسنتشسآ سترسفدآ يدستويعهسبلرس عستعكيدس دستويعهسنقيصعتيس هسروشس1111اد شع سوسهمكعرن )ت.سين

نندس.سنيع جسحعكرسن سن نسنيتسكهسصيع دستييرسترسن ععتسنقيصعتيسهمگو سنشيغعلس ن ر،سنر سنيسادتنخيهكيع خعنهسهنييعتيسوسبطعلع

آوريسوستوينعهسصنعترنت،ستوينعهسوسروناستور سمسوسن ععتسنجيمععرسهمگو ستععتلس خشسنجيمععرسوس...سنتشسوسنهميتسبهمرسترس

نيس هس دريننرسنتشسصننيع دستيننيرسنصننفهع سترس(سترسبتعله1111وسبهدن ر)خدنيننعنرس نت سس.(2)كيدفدآ يدستويننعهسبلرس ع يسبر

نيتسكهس يشيد نسصعترنتسترسن دن سصعترنتسنند.سنيع جسحعصنوسن ستحتياسنشنع ستنت يسنقيصنعتسگدتشنگديسن دن سادتنخيهتوينعه

نذننرسس.(1)ستس هسشهدسنصفهع سشدر زيسوستوجهسبد دن س ععثسنفزن شسترآبدسوسنفزن شستور تون س عس دنعبهصيع دستييرسنيتسوسبر

نيس هس درينرستوينعهسفيعوريسنطالععتسوسگدتشنگديسهوشنميدس عستعكيدس دسصنيع دستينيرسشهدس(،سترسبطعلعه1111 نت )وسبوبن

بورتيسوستحليلرسنيننت.سن سنيع جسس-نند.سسروشساهوهشس دسنيننعوسهدکسكعر دتيسوس دنيننعوسبعهيت،ستوصننيفرنصننفهع سادتنخيه

عيون سكدتسكنهسگسنننيدشسفيعوريسنطالععتسترسآ يد سنزت شسن نسعلمسرنس هس كرسن سبهميد نسن زنرهعيسصنننيعتستون ساهوهشسبر

تد نسآ سصيعتستور سمسوسگدتشگديسنلكيدونيكرسوسآبو شسنلكيدونيكرسگدتشگدن سرنسگدتشنگديستبد وسخونهدسكدتسكهسن سعمد 

نتشسگدتشننگديسبجع يسترسصننعترنتسصننيع دستيننيرسن دن سنيس هس دريننرس(سترسبطعلعه1188آرنيننيهسوسهمكعرن )س.(4)نعمس دت

هعيسنند.س دسنينعوسن نسبطعلعه،س هسبيظورسنرتتعيسصعترنتسصيع دستييرستوجهس يشيديس هسگدتشگديسبجع يسوس  ديعختادتنخيه

تحتاسن نسسربورتسنيع سفدوشسنلكيدونيكرس هسو ه سادتنختسنلكيدونيكرسال مسنيت.سهمگيينس سيدهعيسحمع يرسوسبد د يرستوليرست

س.(5)نبدسنلزنبرسنيت
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سرك كشورسبحسوزسشد سوسسيبهمسنقيصعتسين سقطبسهعسرك سردستيي تهدسكهسصيعر دسبطعلععتسننجعمسشد سنشع سبسيبدورس

تستريسيعييگزنريوسيسيز دن سخونهدس وت.سلذنس دنعبهسر نسيصعتوسرفدسبشكالتسنقيسردسبلييهستوليبعسترس بسرنينعينسين سرنهكعرهع

سن نسيتسجعرين سوضعسردسنيتسكهسشيعختستريي نبكع ساذسرنسنبدسترسصورت  دخورتنرسنينتسوسنس رتس عالين سنهمسنسصنيعت ترسن

دس ع س ن ستسكشورسيدن سنيتسكهسترسنكثدسنييعنهع نسروسفدهيگسردسييي ن جملهسصيعسردستيي صيعتسصيعصيعتسوجوتستنشيهس عشد.س

بيمعتيس هسعيون سنمع يد سهيدسنصيوسقومسن دننرسترسجهع سبعدفرسسصنيع دستييرسنصفهع سترسطولسقد سهعيوجوتستنشنيهسنينت.س

شد سنيت.سن سن نسروسنگدسنصفهع سرنسبهدسصيع دستييرسن دن س يعبيمسيخيرس هسگزنکسنگفيهسن م.سچدنسكهسو هگرسهعيسفكديسوسروننرس

نصفهع سنهستيهعسترسكشوربع سصنيعيگدسنصنفهعنرسبعنيدسذوق،سهيد،ساشنيكعرسوسقيععتسبوجبسشد سنيتستعسفدآورت سهعيستيتسيع س

خد دنرن سفدنون ستنشنيهس عشندس لكهسبسنعفدن سوسگدتشگدن سوسعالقميدن سخعرجرسنيزسطعلبستيتسيعخيهسهعيسنصفهع س عسو هگرس

سفدآورت سهعيسنند.نلمللرسبدغو يتسصيع دستييرستر عفتسكدت نثدسن سنييع سنصفهع سنشع س ينس112تعكيو سهعيسخعصسآ س عشنيد.س

ريسوس س-گليمس عفرس-قعلرس عفرس-خدنطرس-نمدبعلرس-نتعشرسرويسصدکس-بيييعتورس-بييعس-نصنفهع سعبعرتيدسن س:سخعتمستينتسينع س

 عستوجهس هسسكعشرسيع يسوس...س-ورشوسيع يسس-قلمزنرسرويسبمسوس دنجس-قلمكعرس-چشمهستو يس-بليلهسوسنتد سينع يس-بخموس عفر

يگونهسبحصوالتسس دخورتنرس وت سنيت،س دسنيترستولس رتس عاليتسوسسظدفين سنهمسردستيني يكهسنينيع سنصنفهع سترسصنيعتسصنيع ن

سيوال سزن سوسب ر هس دنعبهسرعن نسصنيعتسكمشسشع تيدسني هسشنيعختس هيدسوستقسرع ينسنينيع سترسجهتستيني نسرنس درين  يع دن

دن س ترسنقيصعتسنسردستيي تشسصيعاستدسنيتقسرنسبطعلعهس هس دري ترسنمعتسبيعيبسوسكعرنسخونهدستنشت.سلذنسيكشورسترسنتخعذستصم

هدفهعيسنصلرسچدنسكهس.سشد سنيتسعترنتسوسنشيغعلسادتنخيه،سصردسبلينينيع سنصفهع سس،س و ه سترسيهس خشستولسيبورتسروس درين

ترس خشسنقيصعت،سنفزن شستوليدسوسترآبدسبلر،سرشدسنقيصعتي،سرييد س هسنشيغعلسكعبوسوسكعهشسندخس يكعري،سثبعتسقيميهع،سستولت

يهسنسنهدنکستنش وس هسنيترسنسردسقع وستوجهيتونندستعثربسردستيي دنتسصيعيوستولستويعهسصعترنتسوسنفزن شسترآبدهعيسنر يسنيت

 . عشد

س

 مواد و روشها -1

هسصعترنتستوليدسبلر،ستويعس دس خشهعيوستأثيدسآ سسنصفهع تييرسنييع ستحليوسنقيصعتيسصيع دسر دريسراستراينستحت ترسن

سهعسواسن سكيع خعنهييهسبوضوعستحتيترس بسراهوهشسيهععفيه نطالععت،آبعرسوسيون اسوسسي.سجهتسگدتآورميهسيوسنشيغعلسنييع س

آبعرسوسنطالععتسبععونتسصيع دستييرس،سريع بعنسينييع س،سبتعالت،سنرتبعطعتسنتنرسيآبعرسيهعوسنييعت،سيعليعبهسرريعنبدنكزسنطالع

هعسوسنظدنتسهبصعحبسرهعيست جييعلرسوس درينييفعت سن سيع يهعيسن ييدنيرسوسكيع خعنهسونييع سنصفهع سوسنتنر سگمدبسنييع سنصفهع س

وسسراستوصيفر،سكمّيد تسوسنظدنتسصيعيگدن سشعغوسترسن نس خشسنييفعت سشد سنيت.سروشستحت نندركعرن سوسبسئوال سذتيت

ترسن نسسن سروشهعسوسنهدنکسنصلرستحتياسنيت.كعر دتيسنيتسوسترسنهع تسنرنئهسرنهكعرهعسوسنلگوهعيسكعركدتيسترسبوضوعستحتيا،س

دنيس س رگيدتسوسترسنتنبهسرنهكعرهعسوسايشيهعتهعبورتس دريرسقدنرسبرسكشورتييرسبشكالتسوسبونندستويعهسصيع دسهمگييناهوهشس

س:بونرتس  دسنيتسنساهوهشسسشعبو عرسرفيهسترسنك سيهعتنت سگدتت.تييرسنرنئهسبرتويعهسوسنرتتعءسجع گع سوستتو تس ع نرسصيع د

 آبعرصدورسبجو هعس دنيستوليدسصيع دستييرسترسنييع سنصفهع . -

 آبعرسنشيغعلسن جعتسشد سترسن نسنييع سترسصيع دستيير. -
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 آبعرسصعترنتسغيدسنفيرسنييع سنصفهع .س -

 آبعرسصعترنتسصيع دستييرسنييع . -

 آبعرسبيزن سنعيبعرنتسبصوزسوستخصي س عفيهس خشسصيع دستييرسنييع . -

 تعدنتسهيدسآبوخيهسوسآبو شست د سترسن نس خشسترسنييع سنصفهع .آبعرسس -

 آبعرستعدنتسنمع شگعههعيسشدكتسشد سن سيويسهيدبيدن سنييع سنصفهع . -

س

 جهيبحث و نت -2

دس عوسصيسيخوتس هسيويسصيع عرس عسنر شسنفزوت سنقيصعتسرتييد يع گعرس دنيستويعهسصيعسيكشورهعسترسحعلسنعمعلستالشهع

هسن سجملهسشوت،سكهعيسبخيلفرسيببسرشدسنقيصعتيس شسكشورسبرتييرسن سجيبهصيع دس. عشيدبرسرلحعظسفدهيگفدتس هسبيحصدس ه

ستون س هسبونرتسذ وسنشعر سكدت:بر

 توليد مليدر  يع دستينقش صنا 3-1

نبدو  سترس ينسكشورهعيسبخيلتسجهع ستالشس دنيسن ت عتسترآبدسيدننهس هسصورتسرقع يرساع ع سنعاذ دسترآبد سنيتسوسچيينس

عيرسوجوتسيسصيريدسكهسنگدسكشورهعيسجهع سيومسحيرس يوننيدسفعصلهسوسشكعکسكيونرسكهس ينسآنهعسوسبمعلشسايشدفيه هسنظدسبر

هسرو كشورهعيسترسحعلستويعهس عسبشكالتس  عتيسهمعنيدسرشدس رنند.سفياسحعصوسكدت هعيسخوتستوتنرتسرنسحفظسكييد،سترس دنعبه

جمعيت،سوجوتسننونعسبخيلتس يكعريسوسترسنييجهساع ينس وت سيطرسترآبدسگدو س  عتيسن سبدتم،سكمبوتسيدبع هستنخلرسوسنبوتسبيع دس

س… دتنريس هييهسن سبيع دسننسعنر،سطبيعرسو س هد هعيستويعهسنقيصعتيسجهتسفدنهمسآورت سنبكعبعلرسكعفرس دنيسنجدنيس دنعبه

يسكشورهعيسترسحعلستويعهسكمشسكيدسترسخورسن سن نسروستدت ديسنيستسهدسععبلرسكهس هسنفزن شسترآبدسيدننهسكشورسرو دوسهسييد

ترصدسنر شسس11نهميتسوستوجهسنيت.سن سآنجع رسكهستوليدسصيع دستييرسنيعيعًسبيكرس هسصيع دستنخلرسنيت،سن سن نسروس يشسن س

يسبصدفرسوسن زنرسوسويع وسكعرسنيت،سترستنخوسكشورسقع وسفدنهمسهعسترسن نسرشيهسكهس هسطورسعمد سشعبوسنيدويسكعر،سبونتسنوليهتنت 

هعيستييرسنثدسبسيتيمرسترسن ت عتستوليدسنعخعل سشد سوسحمع تسنيتسوس هسطبدسهدگونهسنفزن شسترسبيزن ستوليدسوسفدوشسفدآورت 

رشيهسهعيسگونعگو سصيع دستييرسوسروييع رس صورتسبصدکسكييد سبونتسنوليه،سبحصوالتسنيمهسيعخيهسوسحيرس عضرسس.(6)تنرتسبلر

كعالهعيسيعخيهسشد سبعشييرسبيبعشد.سس دنيسبثعلستوليدسوسعدضهسبونتيسنظيدساشم،سايبه،سن د شمسطبيعر،سننونعسچوز،ساويت،س

هعيستييرس سيگرس  عتيس هسوجوتستتعضعسن سطدکسصيعيگدن سفدآورت نييخون س،سييگسبعدنر،سخعبسروسوس...سترسبدنكزستوليدس

صعتيسنظيدسهعيسنقيبحلرستنرت.س يع دن نسفدوشسبحصوالتستييرسنهستيهعسبوجبسنفزن شسترآبدسصيعيگدن س لكهستويعهسيع دسفععليت

،سنليعکسبخيلت،سنقسعمسبفيولسوسكشعور ي،ستنبدنريسوسنييخدنجسبعد سخونهدس وت.ترسبورتسبحصوالتسنيمهسيعخيهسهمعنيدسننونعسنخ

نيسترس عالس دت سيطرستتعضعسوسروناس يشيدسوسترسنييجهسبوجبستويعهسصيع دسجد دسورقسبمسوس دنج،سسنيزسصيع دستييرسععبوسعمد 

سنييفعت سن سبونتسكعرخعنه سهمگيينس هستليوسعدمسننعطعکسعدضهسوسترسنييجهسنفزن شس هعيس عضرسن سبونتسوستدر جع نيسنيزس عشد.

عنشينس هسصورتسبصيوعرسن سجملهسن د شمسوساشمسبصيوعر،سون سيگرسوسنرتبعطسصيع دستييرس عسصيع دسبعشييرسنفزن شس عفيهسج

س(2نيت.)
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 يع سكييد ستعدنتسبجو هعيسصعترشد سترس خشسصيع دستييرسنييع سنصفهع سنيت.سن نسجدولسشعبوستوسقسمتسس1جدولس

گعههعسفدتيسوسادوننهستوليدسكعرگعهرستربورتسكعرستوليدسكييدگع ادوننهستوليدسكعرگعهرسوسكعرتسشيعيع رسنيت.سكعرتسشيعيع رسس دنيس

صعترسشد سس84شيد نسبجو سكعرتسشيعيع رسسترسيعلسيهدسونحدسبطدحسشد سنيت.سس نفدسكعرگدسترسس5تعسس2سترسنخييعرستنشينس عس

نيت.سصدورسن نسبجو هعسترسچيدسيعلسنخيدسن سرشدس عال رس دخورتنرس وت سنيتسكهسحعكرسن سنييتبعلسنفدنتسن سبشعغوسفدتيسوسخعنگرس

س.سهمگيينس يشيد نسبجو سكعرگعههعسبد وطس هسيعلس خشسصيع دستييرسبر  وت سوسصدورسن نسنوعسبجو سترسيعلهعيسس85 عشد.

كعرگع ستوليديسترسن نس خشسبشغولس هسفععليتسسس26518،سس11تعسس84ترسبجموعسطرسيعلهعيسبخيلتسنويع س  عتيستنشيهسنيت.س

سن نسآبعرهعسنشع ستوليدسكييد سفدتيسوسخعنگرس هستوليدسصيع دستييرسرويسآورت سنند.س6158نند.سهمگيينسترسن نس ع  س بعنرسشد 

تهدسكهستوليدسصيع دستييرسترسنييع سنصفهع سبورتستوجهسيدبع هسگذنرن سوسكعرسآفد يع سوستوليدسكييدگع سترسن نسنييع س وت سبر

سنيت.

 (7)تعداد مجوزهاي صادر شده معاونت صنايع دستي استان اصفهان -1جدول

 1811 1811 1831 1833 1837 1831 1831 1831 سال

 732 311 311 312 781 121 121 738 پروانه توليد کارگاهي

 1112 8311 1121 1812 311 111 2111 11181 کارت شناسايي

 

 

 اشتغالزايي  ودستي صنايع 3-2

نشنيغعلس ن رس كرسن سبشكالتسفدنرويسهدسجعبعهسنيتسوسن سآنجعسكهس رسكعريسبعضالتسعظيمسنقيصعتيسوسنجيمععرس هسهمدن س

 دنعبهسهعيسنقيصعتيستولتسهعسقدنرتنرت.سآنگهسترسن نسرنييعسبهمسنيتسنولو تس خشيد ستنرت،سلذنستوجهس هسرفدسن نسبشكوسترسرنوس

 دنعبهسهعيسحمع يرستولتسهعس دنيسجهتستهرس هسآ ستييهسن سفععليتسهعيسنقيصعتيسوسنجيمععرسنيتسكهسنيوس هسن نسهدکسرنسترس

سكوتع ستد نس بع سوسكميد نسهز يهسبيسدسيع ت.

،سكهسنينعيعًسبيكرس هسترآبدسحعصوسن سصدورسنفتس وت ،سوسشدتس عفينسآهيگسرشدسن دن سدسبلر عستوجهس هسكعهشسبيع دسترآبس

تهد،سترسحعلسحعضنندسنولو يهعسنفزن شسبرسترسن نسكشننورسجمعيتسكهستعدنتسبيتعضننيع سترس ع نرسكعرسرنسهدسيننعلهس هسطورسرو سنفزونر

هعيسكعر دس عسكعرطلبس يشيدسنظدسن سطدحهعيس  د يع رسوسنيعيرسكشور،سترس بييهستوليدسرويسطدحهعسوسادوژ كيد،سصدکن جعزسبر

 هگيهع رسكهس هسوستييرس عستوجه عشيد.سترسن نسرنييعسصيع دو ه سنر  دسبر دسوس هتكيهستنشيهس عشيمستعسطدحهع رسكهسعمدتعًسيدبع ه

س.تنرتسشع دس يشسن سهدسفععليتستوليديست گديس عسشدن تسبوجوتسبطع تتستنشيهس عشد

كيدستعسترآبدسخوتسرنستكميوستييرس عسنشيغعلسترسخعرجسن سفصوس دنيسنعضعيسجونبدسكشعور يسن نسنبكع سرنسفدنهمسبرصيع دس

طورسيييرسن سنقيصعتسبحلرسورتسنيع س  عتيسرنس دنيسنفدنتيسكهس هكه،سن نسصنيع دسنشنيغعلسوسفدصيهعيسترآبديسبكييد.سبهميدسن ن

(.ستويننعهس8كييدس)بحدوبيد،سبعنيدس نع ،سنعضننعيسنقلييهعيسقوبر،سجوننع ،سكعرگدن سغيدسبعهد،سنفدنتسبعلولسوسيننعلميد،سفدنهمسبر

يسن سكشورهعسرنس عسن تحعمستونندس هسكعهشسبهعجدتسروينيع يع س هسشنهدهعسكمشسكيدسكهس سيعرتينيرسهمگيينسبر خشسصنيع د

س(.1 يشسن سحدسترسشنهدهعسوسنعتوننرس دنيسن جعتسفدصنيهعيسشغلرسوسنفتسنعشرسن سآ س دنيسنقيصعتسروييع ر،س هسييو سآورت سنيتس)

نبعسترسشنهدهعسصنيعيگدن س  عتيسترسن نسحدفهسبشنغولسهسييدسوس عسيدبع هسگذنريسنندبسترسبجموعسن سترآبدسخو رس دخورتنرند.س

سنيس يكعرس هسآ ستوجهسشوت.دستيير،سكعرس يكعريسنيستسوسنبع دسصدفعسن ست دس هسكعرگمعريسعد امسصيع 
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علسنستعدنتسبد وطس هسي شيديتهد.س رنييع سنصفهع سسرنسنشع سبسردستيي جعتسشد سترس خشسصيع دستعدنتسنشيغعلسن نموتنرس 

نس م.سن ننس خشس وت  جعتسنشيغعلسترسن ترسنسرخو شعهدسرشدسس11تعسس86نينت.سن سينعلسس1186نسبد وطس هسينعلس وسكميدس1184

نس خشسس وت سنيت.سترسبجموعسفدصتس ترسنسرشغلسيهعجعتسفدصت وسنسردستيي دسصيعيگذنرن س هستوله روندسنشنع سن ستوجهسيدبع

ن سس%28ترسحدوتسسريهمسوسنفدس وت سنيتس51141،سس11-س84يعلسسرنس خشسترسنينيع سنصفهع سط جعتسشند سترسن نسرشنغلسيهع

سس عشد.ربسردتسكهسرقمسقع وستوجهيگررنسترس دسبس11كوسنشيغعلسنييع سنصفهع سستعسيعلس

س

س
 (7)استان اصفهان يع دستيجاد شده در بخش صنايا يتعداد فرصت شغل -1نمودار 

س

 
ونندسختستنشيهس عشيدستعس يترسبتولهسكعرآفد يرسوسن جعتسشغوسترسن نس خش،س ع سيرسفدتسآشيعسسوسبيخص س عسفنستوليدسحضورس

سهعيبشرسوسييعيتسنجدنئرسرنسن س طنسوسبينسبوضوعسنيخدنجسكدت سوس هسآ سقع ليتسنجدن رس دهد. د نسبيظورسآبو شسسترسرشيه

 عشدسبيد،س هسبيظورستد يتسنفدنتسبعهدسوسبيخص ،سن سجملهسرنهكعرهعيسنيعيرسترستييدوسبربيعيبسصيع دستييرس هسنفدنتسعالقه

نندسنتشسنيعيرسترستويعهسنشيغعلسوسكسبسوسكعرس دنيسجمعيتسجو عيسكعرس عشد.سترسن نسخصوصس ع سيرسآبو شستمعبرستوكهسبر

بشعغوسصيع دستييرسرنس) عستتسيمعتسكعرسوساعر سكعرهعيسبوجوت(سوحدتس خشيدسوسيطرستدن )نييعندنرت(سبطلو رس دنيس كع شسن نس

يسآبو شسوسنشيغعلسن سطد اسصيع دستييرسبعسرنسترسرسوسحيرسبعلرسترس عر حدکسبيظورسكدت.س رستدت دسوجوتسضون تسخعصسقعنون

س(2رييد س هسهدک،س عريسخونهدسكدت.س)

نرس دخورتسينتسو ه ينس خشسن سنهم نييع سنصفهع ،سآبو شسشعغال سترسنسردستيي ننجعمسشد سترس خشسصيعسيهعيز رترس دنعبه

س سنشع سبس11-88سرطرستور س بعنسد سترسن نس خش تعدنتسنفدنتسآبو شستس2جدولسنيت. دسترسنظدستنشتسكهس نلبيهس عتهد.سررن

زن سنعيبعرنتسيبس1نسيع بع س وت سنيت.سترسجدولس نسيبييعيبس عسنعيبعرنتسترسنظدسگدفيهسشد س دنسرآبو شسيهعتور سي دگزنر

ن سكعهشسسربخيلتسحعكسييعلهعزن سنعيبعرنتسترسيبسرع سشد سنيت..س دريينييع س سردستيي عفيهسيع بع سصيع  سيبصوزسوستخص

بعقبوسسوسسطبععسكعهشستعدنتسهيدآبوخيهسوسسينسبتس هسيعلهعس%25 هسحدوتسس11عفيهسترسيعلس  سيزن سنعيبعرنتستخصيدسبيچشمگ

س وت سنيت.سقبوسسيد سترسيعلهع  هسحدوتسنصت،سنسبتس هسستعدنتسنفدنتسآبو شستسنسيعل د سترسن آبو شست

س

13168

5811

3078
3746

4550 5037

7320

9230

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391
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 (7)استان اصفهان يع دستيده در بخش صنايتعداد افراد آموزش د  -2جدول

 

 

س

س

 (7) اعتبارات بخش صنايع دستي استان اصفهان)ميليون ريال( -8جدول 

 11 11 31 33 37 31 31 سال

 1111 7111 1111 1711 1111 1311 8711 اعتبار مصوب

 %21 %11 %11 %11 %111 %111 %111 اعتبار تخصيص

 

 

  دستي در توسعه صادراتنقش صنايع 3-3

صعترنتسغيدسنفيرسكهسصيع دستييرس كرسن سبهمستد نسآنهعسبحسوزسبرسگدتتس كرسن سببعحثسبهمسنقيصعتيسترسكشورهعيس

بحصولرسيخنس هسبيع ستنرنيسنفت،سوس هسطورسكلرس حثرسنيتسكهسترسآ سترسبورتستيوعسوسگسيدشسصعترنتسترسبتع وسصعترنتستشس

 يع دن ن،سنتخعذسييعييهع رسجهتستيوعس خشرسوسگسيدشسصعترنتسغيدنفيرس عسن سبيع س دتنشينسبونندسوسنيزسنرنئهسرنهكعرهعيسس آ د.بر

رهع رسن سس ع دنعاذ دسبربيعيبسترسن نس بييهسترسهمهسكشورهعيسترسحعلستويعهستنرنيسنقيصعتستشسبحصولر،سضدورترسنجييعز

هعيسخعصسهعيسغيدسنفيرسن سضدورتطورسنخ ستويعهسصعترنتسفدآورت بحصولرسوسن جعتستيوعسترسنقالمسصعترنتسوس هسنقيصعتستش

 عشد.س عسن جعتستيوعسترسترآبدهعيسنر يسوسنفزن شسبسيمدسيهمسصعترنتسغيدنفيرسن سترآبدسبذكور،سنهسجمهوريسنيالبرسن دن سبر

گدتتس لكهس هسيببسن يكهسفدوشسنفتسترسآ سحعلتستيهعسبجدنيسترآبديس تسبرتيهعسبوضدسكشورسترستويعهسصعترنتسغيدنفيرستتو

رستدت دستنرنيسنهميي ع د،سضمنسن يكهستويعهسصعترنت،س رتديسبركشورسنيست،سترسصعترنتسوسفدوشسنفتسنيزسبوضدسبسيحكم

ستهدسكهسيعالنهسن سبحوسصعترنتبرترسيعلهعيسنخيدس دريرسروندسصعترنتسغيدنفيرسنشع سس عشد.نييدنته شس دنيسنقيصعتسكشورسبر

تييرسوسفدش،س يشسن سنيمسبيليعرتستالرسنر سعع دسكشورسشد سنيت.سن نسترحعلرسنيتسكهسآبعرهعيسريمرستجعرتسجهعنرسصيع د

يسيومستيير،سن دن سامسن سچينسوسهيد،سرتبهتييرس علغس دسچهعرسبيليعرتستالرس وت سنيت.سن سنظدسبيزن سنشيغعلسترسصيع دصيع د

يسنخستسنوعسآ سشيعيع رسشد سنيت،سرتبهس151تيير،سكهسحدوتسهعيسصيع دهعنرسرنستنرت.سهمگيينسكشورسبعسن سنظدستيوعسرشيهج

سس(.11يس سيعرساع ينسقدنرستنرتس)تييرسبتعمسيومسجهع سرنستنرنسنيت،سنبعسن سنظدسبيزن سصعترنتسترسرتبهوسن سنظدسحجمستوليدنتسصيع د

سصعترنتسبحصوالتسصيع دستييرسيهمر.سكشورس هسنييع سنصفهع سنخيصعصستنرتسردستيي النهسصيعزن سصعترنتسيعينسب  عالتد

گيدت.سترس عضرسن سيعلهعسسصعترنتسن نسكعالهعسنفزن شسنر شستالريسن سكوسصعترنتسغيدسنفيرسسن نسنييع سرنسترس دسبرس4/1 يشيدسن س

ترصدسرييد سس46صعترنتسغيدسنفيرسترسنييع سنصفهع س هسسيهمسصعترنتسصيع دستييرسن سس1111چشمگيديستنشيهسنيت.سسترسيعلس

عشد.سس رنس خشسب دنرسترسن  هسصعترنتساعسرع يعدمستييسن سرشسترسيهمسترسيعلس عدسكعهشستنشيهسكهسحعك نسنفزن نلبيهسننيت.سس

والتسنسبحص صعترنتسنكال سوس ليدبدتسترسسيز رفتدن س دنعبهس،سنشأتسگدفيهسن سردستيي ترسصعترنتسصيعسرنويعنعتسوسآشفيگ

س عشد.رنسبحصوالتسب نيتسوس ع گوسكييد سوجوتسبشكالتسوسبونندس دسيدسرن سصعترنتسن

س

 11 11 31 33  37 سال

 1863 3217 3830 3827 3502 هنر آموخته
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 (11)صادرات کاالهاي صنايع دستي استان اصفهان -1جدول 

درصد صادرات صنايع 

دستي به کل صادرات 

 استان اصفهان

آمار صادرات کاالهاي صنايع 

 دستي
 

 کل استان غيرنفتيآمار صادرات 

 
 

ارزش 

 دالري
 سال وزن)کيلوگرم( ارزش دالري وزن)کيلوگرم( ارزش دالري وزن)کيلوگرم(

28.31% 1.181% 167885819 279026 702651811 898924681 1833 

27.32% 1.181% 240389151 332062 864026547 929909809 1831 

11.13% 1.111% 710627253 603828 1522277333 902304229 1811 

21.31% 1.122% 413200241 308104 1597815097 1/387017485 1811 

س

تهدسچدنسكهس هسهمدن س دت سصيع دسبيزن سونقعرسصعترنتسصيع دستييرسرنسنشع سنمرس4نلبيهسآبعرسصعترنتس يع سشد سترسجدولس

كشورسوسنريعلسصيع دستييرستويتسبسعفدس هسخعرجسن سكشور،سهمگيينسفدوشسن نسبحصوالتس هسگدتشگدن سخعرجرسوسخدوجسآ سن س

شوتمسترسصورترسكهسحجمسقع وستوجهرسن سصعترنتسن نسگونهستييرسن سطد اساستسترسآبعرسريمرسصعترنتسصيع دستييرسلحعظسنمر

  ن سبحصوالتسسرنس هسخوتسنخيصعصستنت سنيت.
 

سيع دستيصنا تقويت و ايجاد بازار 1-1-1

صنيع دستينيرس دنيسحضورس ينسنلمللرسنيع س هسحمع تستولتستنرتسوسيعليع سيعلس وت سحمع تسحكوبتسهعسوسفتتس عستكيهس دس

تمد سكهنسن دن سرشندسوسنتنبهسبسنيدستنت سنينتسنبعستحولسترسن نسرشيهس بعنرسصورتسبرسگيدتسكهس يوننيمس ع نريسبيعيبس دنيس

تييرسوجوتستنرت:س ع نرسبحلرسوسبلر،س ع نرستور سيرسوس ع نرس ع نرس دنيسكعالهعيسصيع ديهسنوعسسر هسطورسكلسفدوشسآنهعسن جعتسكييم.

تييرسوسترسكيعرسآ س(.سرنهكعرهعيسبخيلفرسترس بييهستتو تسوسن جعتس ع نرهع رس دنيستدو جسوس سننتسوستويننعهسصيع د12صنعترنتس)

س.يعنجعبدتييرس تتو ت،ستويعه،س ع نر ع رسوستبليغسصيع دتونندس هستييرسوجوتستنرتسكهسن نسرنهكعرهعسبرفدوشسبحصوالتسصيع د

سين سن زنرهعسرك ،سردستيي وسفدوشسبحصوالتسبخيلتسصيعسرجهتسبعدفسروسخعرجسربخيلتستنخلسيهعشگع  شدكتسترسنمع

سكهسهيدبيدن سنييع سنصفهع سجهتس رهعشگع  تعدنتسنمعس5شوت.سترسجدولسربحسوزسبسردستيي توينعهسصنيعتسصيعسيبهمس دن

 داعسشند سترسينطرسنييع ،سسيهعنند،سترسينهس خشسشنعبوسنمع شنگع وسفدوشسبحصنوالتسخوتسشندكتستنشنيهسرعدضنهسوسبعدف

دنيتمسيدسا نشع ستنت سشد سنيت.سهمعنطورسكهسن سآبعرسجدولس سرخعرجسيهعشگع  جعتسشد سترسيطرسكشورسوسنمع نسيهعشنگع  نمع

سر يهس داع تيهعسهزسيوسگدتشگدسردستيي آ سنينتسكهسسيع بع سصيعسرنصنلوسيعرسكمسنينت.ستلي سنسرخعرجسيهعشنگع  تعدنتسنمع

يفدسهيدبيدن س هسخعرجسن سكشورس دسعهد سخوتسهيدبيدن سنيت.س عستوجهسسييهسهع دتسوسهزيگرهعسرنس دسعهد سبشنگع  نمعسيهعغدفه

وسسرنلمللنيهعس شننگع  شنندكتسترسسنمعسي دنسركعفسردكييدگع ستون سبعليد،سهيدبيدن سوستولينخسي هس عالس وت سندخسنر سترسيننعلهع

سرنسندنرند.سسرخعرج

س

  (7)يع دستيصنا يو داخل يخارج يشگاههايتعداد نما -1جدول 
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 11 11 31 33 سال

 28 81 82 1 استاني

 81 21 21 11 کشوري

 2 1 7 8 خارجي

س

بطع اسذوقسوساسننيدس ع نرسخعرجرسترسضننمنس هستليوسبشننكالترسكهسترس ع نر ع رسوجوتستنرت،سهيو سصننيع دستيننيرسترسن دن س

طدنحر،ستوليد،س سننيهس يديسوسعدضننهسنشنند سنيننت.سترسبتع وسنطالععترسكهسن س ع نرسخعرجرس هستيننتسآبد ،سهيو س هستوليدسكييد س

بييتوسنشند سنينت.سينيسيمستوليدسصيع دستييرسترسن دن س شسييسيمسيفعرشساذ دسنيست.سونحدهعيسكوچشسوسادنكيد سصيع دس

دتيستعثيدستنرتسهعيسفيعيع رسنيع هعيس ع نرسوسننيتعلسآ س هسييسيمستوليدسنيسييد.سترستوليدسصيع دستييرسخالقيتتييرسقعترس هسش

 هستليوسوجوتسنظعمسيييرسكهسترستوليدسصيع دستييرسوجوتسسكيد.هعسترسبتع وسيفعرشعتسخعرجرسبتعوبتسبروسن نسذوقسوسخالقيت

نرسبوفتييرس هستيننتسنيعبد سنيت.سسنگدستوليدسصيع دستييرس هسهمع سشيو سيييرستنرتستعسكيو سرويسروندسبسنيمدستوليدس دنيس ع 

سكهسن سگذشيهستعسكيو سنتنبهستنشيهسنيت،سصورتسگيدت،سترس ع نرسخعرجرسفدوشسچيدن سبوفترسنخونهدستنشت.س

حدكتسبيسننجمسوسنندكعرن سصننيع دسترسنبدستوليدسوسصننعترنت،سترسن دن س هستليوسادنكيدگرسوستعدتستيننتسال مس هسذكدسنيننت

نند،سشوت.سكسعنرسكهسترسن نس بييهس هستبليغعتسجهعنرسادتنخيهنيسترس ع نرس ع رسن سينويس خشسخصنوصرسننجعمسنمرينع بع س عفيه

كييدسوس خشسكمرسن سن نسهز يهسهعس هسبعدفرسنعمستجعرترسنشخعصسنيسن سهز يهسهعسرنسصدکستبليغسفدشس عسبحصولسبر خشسعمد 

د،سس هستهيدنتسننگيز سچيدننرس دنيستبليغعتسندنرند.سنبعس دخرسن سكشننورهعستبليغسرنس هسصننورتسبيمدكزسننجعمسبرگدتت،سلذنسنف ع سبر

نيسشوتسوسترسن نس ينسصعترسكييد س عستوليدسكييد سبطمئنسنيتسكهسترسبتع وسهز يهنحويسكهسترسكوس دنيسبحصولسآنهعستبليغسبر

هعيسصعترنترس عسبدكزستويعهسصعترنتس هسصورتستون سن سطد اسنتحعت ه.سامسبرشوتتهد،سنييجهسآ سعع دسخوتشسبركهسننجعمسبر

سبيمدكزس هس حثس ع نر ع رسوستبليغعتسادتنخت.

س

س

 گيري و پيشنهاداتجهنتي -3
هعيسعمياسوسنييونرسترسفدهيگسغيرسوسصنيع دستينير،س هسعيون سصنيعيرسبسيتوسوس وبر،سشعخصيد نسهيدسكعر دتي،سسر شه

شوت.س عسربحسوزسبسردستيي يهسهيدسصيعين سسيهسقطبسبهمسجهع سترس بسرك دن س برستنرت.سترسحعلسحعضندسن عورهعيسن دن سنينال

 هسيع سسنسني ترسنسردستيي صيعتسصيعسرنسبطعلعهس هس دري ترسنسردستيي دسصنيعينينيع سنصنفهع سترستولسيگع س عال توجهس هسجع

تييرسترسنقيصعتسعبعرتسنيتسن :سكمشس هستويعهسنقيصعتي،سن جعتسنتشسصيع دكشورسادتنخيهسشد سنيت.سعيون سبحدبسنقيصعتيس

بعشيير،ستنرنيسخصوصيعترسچو سنر شسنفزوت س عال،ستينير،س دخالکسصنيع دوريس عال.سصنيع دگذنريسنندبسوس هد شنغو،سيندبع ه

ونتسنيع يسن ستكيولوژيسجد د،سبوس وبر،س ركعرآفد يرسگسنيدت ،ستينيديرسآيع س هسبونتسنوليهسنر ن سوسن زنرستوليديسيعت ،سن يدن رس

نوليهسوسن زنرستوليديسونرتنترسوسترنييجهسعدمسنيع س هسنر سنينننت،سكهسبوجبسنفزن شستوليدسبلر،ستوينننعهسصنننعترنت،ستأبينستععتلس

ونر،سآبدسخعنيع يسفععلييهعيسنقيصعتيسخعنونرسوسن ت عتسروشهعيسكسبسترنجيمععر،ستأبينسنشنيغعلسوستععتلس خشرس ع نرسكعر،سبييوع

توينعهستور سنمسوسببعتالتسفدهيگر،سن جعتسوستوينعهسفععلييهعيسون سنيهسوسنفزن شسينطرسبشعركتس نع سترسنقيصعت،سجلوگيديسن س

گدتتسوس هسينببسن يكهس يشنيدسكعر دسنيتستعسبهعجدتسروينيع يع س هسشنهدهعسوسترنييجهسكعهشستعدنتس يكعرن سجونبدسشنهديسبر
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يغعلسترس عستوجهس هس عالس وت سهز يهسنشسگذنريسنندكرس هستوليدسادتنخت.تون س عسيدبع هليدنتسصيعيرسبر د،سترسبتع سهس عستويدبع ه

تييرس كرسن سرنههعيسكمسهز يهسوسبيعيبس دنيسن جعتسنشيغعلسترسگذنريسرويسصيع د خشنهعيست گدسنقيصنعتي،ستوينعهسوسيدبع ه

ترصدسعونبوستوليدسترستنخوسكشورسس81كرس هسبيع دستنخلرسنيتسوس يشسن تييرسبي عشد.س عتوجهس هسن يكهستوليدسصيع دنييع سبر

وجوتستنرت،سهدگونهسنفزن شننرسترسبيزن ستوليدسوسفدوشسن نسبحصننوالتسيننببسنفزن شستوليدسنعخعل سبلرسخونهدسشنند.سهمگيينس

يببسرشدسوسستونندسجعنشنينسبيعينبرس دنيسصنعترنتسبحصننوالتسنفيرسشد سوسترسنييجهتينيرسبرصنعترنتسبحصنوالتسصنيع د

هعيسيومسوسچهعرم،سصعترنتس هسعيون سهعيستويعهسنقيصعتيسكشور،سخصوصعس دنعبه.سترس دنعبهشكوفع رسترستوليدسنعخعل سبلرسگدتت

رسهعيسصعترنتكعرگيديسنييدنتهيهعسجهتس ه شسعيصندسبوثدسوسكليديسترستويعهسنقيصعتيسبحسوزسشد سوس دسآبعتگرس  ديعخت

صعترنتسصيع دستييرسوسوروتسصحيرس هس ع نرهعيسجهعنر،سهمگيينسحفظسشدن تسوسبعندگعريسترسآ ستعكيدسگدت د سنينت.ستويعهس

شنوتسبگدس عسن جعتس شسرنهبدتسبشنخ سوساع دنرسصنعترنترسكهس هسصورتسقعنونرسغيدقع وستغييدسترسآبد سوسهدسكدنمسن سحعصنوسنمر

هعيسهعيسصعترنترسصيع دستييرسوسيع بع هعسوستشكوت ههعيسنجدن رسبدتبتس عسنبدسصعترنتسصيع دستييرسوسهمگيينسنتحعتييگع 

نتوسوس...س هسوظع تسخوتس هسخو رسعموسنمع يدسوسترسجعبعهسنيزسآبعتگرسوهع،س يمه،سحمورينننعنرستجنعريسن سقبينوس عنشخندبنعت

رستون سبسنس خش ترنسعمد ستد نستيگيعهعسوسبحدوت تسهعسن سفدهيگرستوليدس هيد نسكعالس دنيسصعترنتسصيع دستييرس هسوجوتسآ د.

 هسشنيعختسندنشنينسكعفرسوسبيعينبسن س ع نرهعيستنخلرسوسجهعنر) ع نرسهدک(سوسينال اسبشنيد ع ،ستوجهسنكدت س هسيطرسكيفرس

نبدو  ستنيعس هسن نسصننورتسحدكتسستوليدسوسنوآوريسترسبحصننوالتستوليدي،سعدمستبليغعتسوس ع نر ع رستنخلرسوسخعرجرسنشننعر سكدت.

ليدسكعالسوس عسهمدن س عستوليدسكعال،س ع نرسهدکسآ سرنس سع تس عسشيعيع رسكيدسوستوليدسرنس عستوجهس هسآ س ع نرسهدکسكيدسكهسقبوسن ستوبر

سننجعمستهد.س

نس هسبيظورس  يع دنستونندسيببسرشدسوستويعهسنقيصعتيسگدتت.توجهس يشيدس هسن نس خشسوسرفدسبونندسوسبشكالتس يع سشد سبرس

دسنرنئهس شيهعتنتس ي،سرنهكعرهعسوساريدستويعهسبل ترسفدآسينسركنسبهمسنقيصعت شنيدسكعركدتسنيچهس هدس رنفزنتسوسهم توينعه،ستتو

سشد سنيت.

س

 :دکنندگانيشنهاد به توليپ

هستوننيدس هعيست گديسوجوتستنرندسكهسبرعالو س دسرشنيهسهع رسكهس هسطورسبسنيتيمس عسصنيع دستينيرسنرتبعطستنرند،سرشيهس-

هس يديس تونندس هسطدنحرسبحصولسوسطدنحرس سيهنرن هستهيد.سن سجملهسرشيهسطدنحرسصيعيرسكهسبرتوليدسصنيع دستينيرسخدبتس

سيس هيدسصيع دستييرسترس ع نرهعيسجهعنرسكمشسشع عنرسكيد.عدضه

سع . كيونختسشد سطدحسبحصوالتسترسذهنسبشيد ن سسيديدسكعالهعسوسجلوگيتسترستوليوسخالقسرنييفعت سن سطدنحس-

تهسيبيعيبس عسيلسردسبحصوالتيتولسي دنسرع سخعرج تهسبشنيديع هعسوسينلين سنسرآگعهسيصنعتركييدگع س دنسجعتسنرتبعطس ع نس-

سآنهع.

س.رننسعنسيدويوسآبو شسنسيعتسكعريد تبعتلسنطالععتسوستجسيدسكييدگع س دنيع ستوليبسيشسهمكعر نفزن-

س

 پيشنهاد به دولت:
سصيع دستيير.تويعهسوستتو تسصيعتسگدتشگديس هسبيظورسنمع شسوسعدضهسس-

سنعطعيستسهيالتسو ه س هسيدبع هسگذنرن سترسجهتسن جعتسوستويعهسونحدهعيسصيع دستيير.س-
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هسوس...س سر،سطدنحرع  ،س ع نررهعسترسنرتبعطسهسننييد،سن سجملهسبويسعتسآبو شيكهس عستععونسربوينسنعتسيالتس دنينرنئهستسنهس-

سهعسوسرفدسبشكالتسآنهع.يتععونس رشستوننع بيظورسنفزن

سن جعتسوستويعهسرشيهسهعيسصيع دستييرسوستويعهسن سطد اسآبو شهعيسريمرسوسغيدسريمر.س-

س هد سگيديسن سكشورهعيسايشدوسترس بييهستويعهسگدتشگدي.س-

تونندسبيشكوسن سفعرغسنليحصيال ،سكعرشيعيع سوستييرسكهسن نسنتحعت هسبرن جعتسوستتو تستععونيهعيسصنعتركييدگع سصيع دس-

سگونهسبحصوالتس عشد.توليدكييدگع سن ن

سكوچشسوسبيويت.سيونحدهعسريع بعندهسيهعس دنسروستععونيدستشكيبسنظ بيعسيجعتسوستويعهسيع بعنهع ن-

س

 پيشنهاد به صادرکنندگان:
سنلمللرستييرستنخلرسوس ينشدكتسترسنمع شگعههعيسصيع دس-

وسسبشع هسي شسبحصولسبيعيبسوستفعوتسآنهعس عسكعالهعسيهيدسيهعيترسبورتسو هگسيآگع سيعخينسوسننيتعلسنطالععتس هسبشيدس-

س.رتتلب

گونهسصنيع دس هسعيون س شسنصننوسنگد سيهسشوتسوسن سكهسهمونر س هسصنعترنتسن نتوينعهسوستدو جستجعرتسنلكيدونيش،سطوريس-

سطد استجعرتسنلكيدونيشسوسن جعتسيع يهعيسن ييدنير،سيعرسترسبعدفرسوستدو جسن نسقبيوسصيع دسشوت.

س.ير دتوسكعسرييتزئسيهعترسجيبهسرشسبصدکستنخل  هسبيظورسنفزنسردستيي صيعسرع   ع نرسيوسگسيدشسشبكهسهعست تتوس-

س.ردنرن سخعرج خدسينييفعت سن سبعربسبشخ ،سنرنئهسخدبعتسامسن سفدوشسوسضمعنتسكعالهعس دنس-

س

س
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