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ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺮوﯾﺠﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »زﺑﺮدﺳﺘﺎن« ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﺷﺪ.

ﻓﺮﯾﺪون ﻣﯿﺮزاﻟﻮ  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر  -ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در ﺣﻮزه
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
او اداﻣـــــــــــﻪ داد :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳـــــــــــﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـــــــــــﺪ ﺑـــــــــــﺎ ﻣﺮاﺟﻌـــــــــــﻪ ﺑـــــــــــﻪ آدرس
 http://zebardastan.com/Handicraft.apkاﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد ،اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎه و ارﺳﺎل اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد )ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﻋﮑﺲ از ﺳﺮدر ﮐﺎرﮔﺎه،
ﻓﯿﻠــﻢ از ﻣﺤﯿــﻂ ﮐﺎرﮔــﺎه( ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿــﺪ اﻃﻼﻋــﺎت ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﮑﺎن ﺑــﺎرﮔﺰاری ﻋﮑﺲ ﻣﺤﺼــﻮﻻت را درﯾــﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨــﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎل وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ زﺑﺮدﺳﺘﺎن ﺷﻮد و از ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻣﯿﺮزاﻟﻮ در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺛﺒﺖ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ رﺷﺘﻪ
ﻫﻨﺮی و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺸﻮر در ارﺗﺒﺎط ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ادﻣﯿﻦ ،ﺿﻤﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت درجﺷﺪه ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﯿﺰ
ﺷﺮح ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮی را ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ آنﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
او اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ و در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان
ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ درﺑﺎره ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد ،ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﮐﻪ وارد ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازاﯾﻦ ﻧﺮم

اﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﯿﺮزاﻟﻮ ﮔﻔﺖ :از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺑﻖ
در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ادﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻧﯿﺰ دارد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴ ،ﻫﺰار ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۱۲۶۴ﮐﺎرﺑﺮ در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
و در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۶۸ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس  ۰۲۱۴۹۷۶۳۲۰۰و ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﻣﮏ  ۵۰۰۰۲۲۶ﺑﺮای
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

