بسن اهلل الزحوي الزحین

((دستَسالؿول ثشگضاسی داٍسی ًطبى هلی هشغَثیت غٌبیؽ دستی))

اداسُ ول هیشاث فشٌّگی ،غٌبیؽ دستی ٍ گشدضگشی استبى اغفْبى

هؿبًٍت غٌبیؽ دستی ٍ ٌّشّبی سٌتی
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هقدهِ:
غٌبیؽ دستی ٍ ٌّشّبی سٌتی اص هْوتشیي هَلفْْبی فشٌّگ ثَهی ٍ تَلیذ هلی وطَس ّب ّستٌذ.ایي ٌّشغٌؿت اهشٍصُ ثِ دلیل
هبّیت ٍ ٍیژگیْبی آى ثب چبلص ّبی جذی هَاجِ است .پذیذُ جْبًی ضذى ٍ ضشایط التػبد یىپبسچِ جْبًی ثی تشدیذ داهٌگیش
غٌبیؽ دستی وطَسّب ًیض گطتِ است .دس ایي هیبى وطَسّبی دس حبل تَسؿِ ثِ دلیل سبختبس سٌتی حبون ثش التػبد ،فشٌّگ ٍ
سبختبس جوؿیتی ،دس هؿشؼ ثیطتشیي آسیت ّب ّستٌذ ٍ چٌبًچِ ثشای آى تذاثیشی اًذیطِ ًطَد حشف ٍ هطبغل غٌبیؽ دستی
تَاًبیی استمبهت ٍ اداهِ حیبت ًخَاّذ داضت ،ثذیي لحبظ دست اًذسوبساى ٍ حبهیبى فشٌّگی سا ثش آى داضتِ تب ثِ هٌػَس غیبًت اص
غٌبیؽ دستی ٍ استوشاس ٍ اداهِ حیبت آى تذاثیشی ثیبًذیطٌذ.
هؿبًٍت غٌبیؽ دستی ٍ ٌّشّبی سٌتی سبصهبى هیشاث فشٌّگی ،غٌبیؽ دستی ٍ گشدضگشی ثب ؾٌبیت ثِ اّویت غٌبیؽ دستی
ثبالخع ًمص ٍ جبیگبُ التػبدی آى ٍ ّن چٌیي ثذًجبل ثشًبهِ داٍسی ًطبى ثیي الوللی هشغَثیت غٌبیؽ دستی ٍ هطبسوت ایشاى دس
ثشًبهِ هزوَس اص سبل  ، 1386هػون ثِ ثشگضاسی داٍسی ًطبى هلی هشغَثیت غٌبیؽ دستی ضذ تب همذهْبی ثش ثشًبهِ داٍسی ًطبى ثیي
الوللی هشغَثیت غٌبیؽ دستی ثبضذ.

اّداف:
 ووه ثِ استمبء ٍ ثْجَد ویفی هحػَالت تَلیذی ثش اسبس هؿیبسّبی تؿییي ضذُ ًطبى ثیي الوللی هشغَثیت غٌبیؽ دستی اؾن اص:هشغَثیت هَاد اٍلیِ-طشاحی هحػَل-سؾبیت ولیِ اغَل وبسثشی هحػَل ( استحىبم-ایوٌی-پشداخت ًْبیی-ثْذاضت-اسگًََهی ) ..
–هؿیبس ّبی صیجبیی ضٌبسی اص لجیل طشحً ،مص ٍ...
 ایجبد سلبثت سبلن ثیي غٌؿتگشاى ٌٍّشهٌذاى وطَس . تسْیل دس ضٌبسبیی ،اًتخبة ٍهؿشفی آحبس ثشگضیذُ جْت ضشوت دس ثشًبهِ داٍسی ًطبى ثیي الوللی هشغَثیت غٌبیؽ دستی. استجبط ٍتؿبهل ثیطتش ثب ٌّشهٌذاى ٍغٌؿتگشاى استبى اص طشیك وبسضٌبسبى ساثط . ایجبد اًگیضُ هٌبست جْت ثشٍص استؿذادّب ًَ ،آٍسی ٍخاللیت دس تَلیذ غٌبیؽ دستی . ووه ثِ ثبصاسیبثی غٌبیؽ دستی ثب لیوت توبم ضذُ هٌبست اص طشیك استجبط ثیي ویفیت ٍ وویت . ثستِ ثٌذی هٌبست آحبس ثِ ؾٌَاى یه هَضَؼ تبحیش گزاس ایجبد اًگیضُ ٍ سؾبیت ضبخع ّبی ثبصاسیبثی داخلی ٍ خبسجی دستَلیذات غٌبیؽ دستی . وبسثشدی ًوَدى آحبس ثب حوبیت اص خاللیت فشدی ٍاثتىبس دسطشاحی تَلیذات غٌبیؽ دستی . -استمبء اًگیضُ خشیذ آحبس ثب ویفیت غٌبیؽ دستی دس ثیي هػشف وٌٌذگبى .

تعزيف ٍاصگبى:
-1صٌبيع دستی :غٌبیؽ دستی ثِ هحػَالتی اطالق هیگشدد وِ وبهالً تَسط دست ٍ یب دست ٍ اثضاس تَلیذ هیگشدد؛ استفبدُ اص
اثضاس هىبًیىی هبداهی وِ ًمص ٍ وبس ثب دست ثِ ؾٌَاى هْن تشیي ٍ اغلی تشیي ؾبهل تَلیذ ثبلی ثوبًذ ثالهبًؽ هیجبضذ .غٌبیؽ
دستی اص هَاد اٍلیِ طجیؿی ثشگطت پزیش ثب لبثلیت تىخیش تَلیذ هی گشدد .ایي هحػَالت هیتَاًٌذ وبالی سشهبیِ ای ،وبسثشدی،
ٌّشی ٍ داسای ثبس فشٌّگی ثبضٌذ.
-2فزٌّگ:هجوَؾْبی اص آداة ٍ سسَم،آئیي ّب ،ؾلنٌّ ،ش ،داًص ٍ ثبٍسّبی یه جبهؿِ است.
 - 3هعیبرّبی هزغَبیت :هشغَثیت یه هحػَل دس غٌبیؽ دستی ٍاثستِ ثِ ؾَاهلی چَى هَاد ثىبسسفتِ دس آى ( استفبدُ اص هَاد
اٍلیِ طجیؿی ) ،ویفیت هطلَة دس سبخت ،اجشا ٍ پشداخت ًْبیی هحػَل ،سؾبیت ولیِ ًىبت ایوٌی ٍ ثْذاضتی هحػَل ،تٌبست
هَاد هػشفی دس سبخت هحػَل ثب وبسثشد هَسد اًتػبس اص هحػَل ٍ تَاًبیی هحػَل دس تبهیي ًیبصّبی هبدی ٍ هؿٌَی استفبدُ
وٌٌذگبى است.
ًَ -4آٍری :دس فشآیٌذ ایذُ پشداصی ،طشاحی ،تَلیذ ،ؾولىشد ٍ فشآٍسی هَاد
 -5اصبلت:ؾذم ثىبسگیشی طشح ّبی غیش ایشاًی .هحػَل ثبیذ ًطبًگش َّیت فشٌّگی ٍ اسصش ّبی صیجبیی ضٌبسی ایشاًی ثبضذ.
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 -6سيببيی ضٌبسی :هجبًی صیجبیی ضٌبسی فبسـ اص ًسجتْب ،تٌبسجبت ،تمبسىٍ ،حذتّ ،وبٌّگی ٍ سبیش ٍیژگیْبی ثػشی ثِ
ؾٌبغش دیگشی چَى ٌّشهٌذ ،احش ٌّشی ،هخبطت ٍ هحیط ًیض ٍاثستِ است ٍ ّوْی ایٌْب دس لبلت صیجبیی ضٌبسی ثَهی ٍ هلی ،رائمِ
جبهؿًِ ،یبصّب ،گشایطبت ٍ سشهبیْْبی فشٌّگی ٍ خشدُ فشٌّگی ،پبیجٌذی ثِ حفع اغبلت ٍ هبّیت فشٌّگ ٍ جْبى ثیٌی حبون ثش
خبلك احش ٍ هخبطجبى آى ٍ ًیض ًیبصّبی حسی ٍ سٍاًی ٍ فشٌّگی یه جبهؿِ ٍاثستِ است ٍ .جولگی هَاسد فَق الزوش دس ٌّشّبی
سٌتی ٍ غٌبیؽ دستی لبثل هالحػِ ٍ هذالِ است.
ً-7طبى هلی هزغَبیت صٌبيع دستی :گَاّی است وِ سبالًِ ثِ هحػَالت تَلیذی غٌبیؽ دستی (تشجیحبً ثَهی ّش استبى)
هتٌبست ثب هؿیبسّبی تؿییي ضذُ دس سطح هلی تؿلك هی گیشد ٍ دس هشحلِ ًْبیی هٌتخجی اص آحبس هزوَس جْت ضشوت دس ثشًبهِ
"ًطبى ثیي الوللی هشغَثیت غٌبیؽ دستی یًَسىَ " ٍ سبیش سٍیذادّبی ثیي الوللی ثشگضیذُ خَاٌّذ ضذ.
 -8رٍش تَلید ٍ سبخت :فشآیٌذی است وِ ثِ توبهی هشاحل اص تْیِ ٍ فشآٍسی هَاد اٍلیِ تب ایجبد ٍ خلك هحػَل ًْبیی
اطالق هیگشدد .دس غٌبیؽ دستی سبخت ٍ تَلیذ هجتٌی ثش هْبست (داًص فٌی) ،تجشثِ ،داًص هشتجط ٍ ٍیژگیْبی خبظ هٌطمْبی ٍ
سٌتی است.
-9هبداءجغزافیبيی:غبلت تَلیذات غٌبیؽ دستی داسای ٍیژگی ّبی ثَهی است وِ هتأحش اص ضشایط اللیوی ٍ جغشافیبیی هحل
تَلیذ هحػَل هیجبضذ ٍ ًیض هٌطبء جغشافیبیی دس ثشخی اص هحػَالت ٍ سضتِ ّبی غٌبیؽ دستی ؾبهلی هْن ثشای آى هحسَة هی -
ضَد.
-10داٍری هلی :داٍسی هلی غٌبیؽ دستی وطَس سٍیذادی است وِ ثِ غَست سبالًِ ثب اّذاف هؿیي ثشسٍی آحبس تَلیذی غٌبیؽ
دستی سشتبسش وطَس تَسط ّیبتی هتطىل اص داٍساى داخلی اًجبم هی ضَد.
 -13ببساريببی :لبثل ؾشضِ ثَدى هحػَالت دس ثبصاسّبی داخلی ٍ خبسجی دس استجبط ثب وبسثشد هحػَل ،استفبدُ ایوي ٍ هطوئي
ثَسیلِ خشیذاساى ثبلمَُ ،هبًذگبسی ٍ تؿبدل ثیي لیوت ٍ ویفیت.

هقزرات بزًبهِ :
 - 1گَاّی ىضبى هلی هشغَثیت غٌبیؽ دستی ّش احش تَلیذی ثشای دٍ سبل اص تبسیخ غذٍس گَاّی داسای اؾتجبس هیجبضذ.
 - 2گًاَی َای صادر شذٌ در سٍ رتثٍ خًب ،متًسط ي عالی تر حسة امتیاز اثرطثقٍ تىذی میشًوذَ .ر یک از
سٍ رتثٍ تا روگی مخصًص درمُر گًاَی صادر شذٌ تٍ شرح ریل میثاشذ.
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 -روگ فیريزَای مُر مرغًتیت امتیاز تیه  3/5تا4



 -روگ سثس مُر مرغًتیت امتیاز  4تٍ تاال تا4/5



 -روگ آتی تیرٌ مُر مرغًتیت امتیاز  4/5تٍ تاال تا5

 ّش ٌّشهٌذ غشفبً هجبص ثِ اسائِ  2احش دس ثشًبهِ ًطبى هلی هشغَثیت غٌبیؽ دستی دس سبل  98هی ثبضذ. چٌبًچِ ٌّشهٌذاى هتمبضی ضشوت دس ایي ثشًبهِ ثِ غَست گشٍّی ثِ اهش تَلیذ غٌبیؽ دستی اضتغبل داسًذ ،تؿذاد افشادگشٍُ ًجبیذ ثیص اص ً 3فش ثبضذ .ثذیْی است دس غَست اخز ًطبى ،گَاّی ثِ غَست هطتشن ثشای گشٍُ غبدس خَاّذ ضذ.
 ًطبى هلی هشغَثیت غٌبیؽ دستی تٌْب ثشای یه هحػَل یب سشی تَلیذ ّوبى هحػَل هؿتجش ثَدًُ ،وی تَاى اص اؾتجبسایي ًطبى دس هؿشفی سبیش هحػَالت تَلیذی آى وبسگبُ یب ٌّشهٌذ استفبدُ وشد.
 تىخیش ًبهحذٍد ایي گَاّی ًبهِ دس ساستبی اّذاف تجلیغبتی هحػَل هَسد ًػشهٌؿی ًذاسد. هحػَالت دسیبفت وٌٌذُ ًطبى هلی دس غَست توبیل جْت ضشوت دس ثشًبهِ داٍسی ًطبى ثیي الوللی هشغَثیت غٌبیؽدستیً ،ضد غبحت هحػَل ًگْذاسی یب حفع خَاّذ ضذٍ .یب دس غَست تَافك غبحت احش ٍ هؿبًٍت استبى ،احش هٌتخت دس
استبى ًگْذاسی هیطَد.

تثصرٌ :محصًالتی کٍ مًفق تٍ دریافت وشان وشذَاوذ ،ظرف مذت حذاکثر تا ديماٌ از تاریخ اتمام دايری ملی تٍ
اتمام میرسذ تٍ متقاضی مسترد می شًوذ.
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 - 8چٌبًچِ هتمبضی ضخػبً دس اهش تَلیذ فؿبلیتی ًذاضتِ ثبضذ هَغف است گَاّی ًبهِ ٍ سبیش اطالؾبت ثشًبهِ سا ثب طشاح ٍ
استبدوبس ثِ اضتشان ثگزاسد.
 - 9توبهی حمَق اًحػبسی ٍ ،سبیش اهتیبصات تَلیذ هحػَل داسای ًطبى هلی ،ثِ داسًذُ ًطبى ٍاگزاس خَاّذ ضذ.
- 10آحبسی وِ دس ریل ٌّشّبی هستػشفِ لشاس داسًذ هبًٌذ ًگبسگشی ،گل ٍ هشـ ،تزّیت ،تطؿیش ،خَضٌَیسی ٍ طشاحی سٌتی
چٌبًچِ ٍاجذ ضشایط وبسثشد ٍ تَلیذ ثِ غَست اًجَُ ٍ ًیوِ اًجَُ ًجبضٌذ ٍ غشفبً ثِ غَست اضیبء تضئیٌی اسائِ ضًَذ اص ساُ
یبفتي ثِ هسبثمِ حزف خَاٌّذ ضذ.
- 11پزیشش سبصّبی سٌتی دست سبص دس غَستی وِ داسای ٍیژگی ٌّشی دس سبخت ٍ تضئیي سبص ثبضذ ثالهبًؽ است دس غیش
ایي غَست اص پزیشفتي سبص غشفبً ثِ لحبظ وبسثشد (غَت ) ثذٍى ّیچگًَِ ٍیژگی دس ًمص ٍ فشم خَد داسی خَاّذ ضذ.


ضزايط ضزكت كٌٌدگبى
 ضشوت دس ایي ثشًبهِ ثشای توبهی تَلیذ وٌٌذگبى اًفشادی ٍ وبسگبّی غٌبیؽ دستی داسای هجَص وِ تَلیذات لبثل تىخیشداضتِ ثبضٌذ آصاد است.
 اخز تبییذیِ فؿبلیت جْت افشاد حمیمی ٍ اخز هجَص حجت وبسگبُ جْت اضخبظ حمَلی اص هؿبًٍت غٌبیؽ دستی استبىالضاهی است.

هعیبرّبی ارسيببی آثبر
ثِ هٌػَس اسصیبثی دلیك آحبس ،حفع جٌجِ ّبی تخػػی ٍ استمبء سطح اؾتجبس ثشًبهِ ًطبى ،آحبس تبییذ ضذُ تَسط وویتِ استبًی دس
ضَسای داٍسی هلی هتطىل اص  5داٍس دس سطح هلی ،هحػَالت دسیبفتی سا ثش اسبس  4هؿیبس هشغَثیت ،اغبلتًَ ،آٍسی ،لبثلیت
ثبصاسیبثی ٍ ،دٍ پیص ضشط احتشام ثِ اسصش ّبی هحیط صیست دس ثىبسگیشی هَاد ٍ تىٌیه ّبی تَلیذ ٍ هسئَلیت اجتوبؾی ثشسسی
هی ًوبیٌذ .هحػَلی هَفك ثِ دسیبفت ًطبى هی ضَد وِ ٍاجذ هؿیبسّبی ریل ثبضذ:
 - 1هزغَبیت:هشغَثیت یه هحػَل دس غٌبیؽ دستی ٍاثستِ ثِ ؾَاهلی چَى استفبدُ اص هَاد اٍلیِ طجیؿی ثشگطت پزیش،
ویفیت هطلَة دس سبخت ،اجشا ٍ پشداخت ًْبیی هحػَل ،سؾبیت ولیِ ًىبت ایوٌی ٍ ثْذاضتی هحػَل ،تٌبست هَاد
هػشفی دس سبخت هحػَل ثب وبسثشد هَسد اًتػبس اص هحػَل ٍ تَاًبیی هحػَل دس تبهیي ًیبصّبی هبدی ٍ هؿٌَی هػشف
وٌٌذگبى است.
 - 2اصبلت :اغبلت طشح ٍؾذم ثىبسگیشی اص طشح ّبی غیش ایشاًی هذ ًػش است .هحػَل ثبیذ ًطبًگش َّیت فشٌّگی ٍ اسصش
ّبی صیجبیی ضٌبسی ایشاًی ثبضذ.
ًَ - 3آٍریًَ :آٍسی دس فشآیٌذتَلیذ ،طشاحی ،ؾولىشد هحػَل ٍ فشآٍسی هَاد.
 - 4قببلیت ببساريببی ٍ عزضِ در ببسار :لبثل ؾشضِ ثَدى هحػَالت دس ثبصاسّبی داخلی ٍ خبسجی اص حیج لیوت(تؿبدل
ثیي لیوت ٍ ویفیت) ،ثستِ ثٌذی ٍ سفبسش پزیشی ،وبسثشد هحػَل ،استفبدُ ایوي ٍ هطوئي ثَسیلِ خشیذاساى ثبلمَُ ٍ
هبًذگبسی هحػَل
تثصرٌ :قیمت رکر شذٌ جُت اثر در تىذ  9ي  10تقاضاوامٍ ،ترای متقاضی تعُذآير تًدٌ ،مغایرت قیمت تعییه شذٌ
تا قیمت فريش محصًل مىجر تٍ اتطال گًاَی وامٍ می گردد.


پیص ضزط ّب:

 - 1احتزام بِ ارسش ّبی هحیط در بکبرگیزی هَاد ٍ تکٌیک ّبی تَلید  :ثىبسگیشی هَاد ٍ سًگْبی خبم ،تبهیي
پبیذاس هَاد خبم ٍ استفبدُ اص هَاد لبثل ثبصیبفت
 - 2هسئَلیت اجتوبعی تَلید كٌٌدُ :سؾبیت حمَق ؾَاهل تَلیذ ،هػشف وٌٌذگبى ٍاحتشام ثِ لَاًیي وبس
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ضزايط پذيزش :
 اسصیبثی ّش هحػَل دس داٍسی هلی دس غَست تىویل ثَدى پشًٍذُ هشثَط ثِ آى هحػَل ضبهل :فرم تقاضاوامٍ تکمیل يامضا شذٌ تٍ َمراٌ فایل  Wordآن CD ،تصًیر تا کیفیت از اثر ي مراحل تًلیذ اثر ،کپی پرياوٍ تًلیذ
کارگاَی یا اوفرادی ي یا کارت شىاسایی َىرمىذان متقاضی ي فرم تکمیل شذٌ وظارت از کارگاٌ

غَست

هی پزیشد.
 تَجِ :هحػَالت اسسبل ضذُ فاقذ تقاضا وامٍ کامل تایپ شذٌ تا فًوت  B Nazaninسایس  ، 11امضاء ي فرم وظارتاز کارگاٌ ثِ ّیچ ؾٌَاى دس ثشًبهِ ضشوت دادُ ًخَاٌّذ ضذ.
 غشفب آحبس ٍ هحػَالت تىویل ضذُ لبثل لجَل ّستٌذ. اسسبل آحبس ثِ هؿٌبی پزیشفتِ ضذى لطؿی ثشای داٍسی ًیست ٍ پس اص ثشسسی ّیئت داٍساى ایي هجَص غبدس خَاّذ ضذ. فرم تقاضا وامٍ وشان ملی مرغًتیت صىایع دستی ي فرم وظارت از کارگاٌ َای تًلیذی صىایع دستی از ريیسایت ادارٌ کل میراث فرَىگی ،صىایع دستی ي گردشگری استان اصفُان
( )www.handicrafts.isfahancht.irقاتل دریافت می تاشذ.

تقَين بزگشاری بزًبهِ
آخزيي هْلت ارسبل آثبر 15 :تیز 1398
تلفي توبس031-32665419 :
ًطبًی هحل دريبفت آثبر  :اصفْبى– خ 22بْوي – هجوَعِ اداری اهیزكبیز -ادارُ كل هیزاث فزٌّگی ،صٌبيع
دستی ٍ گزدضگزی استبى اصفْبى – هعبًٍت صٌبيع دستی ٍ ٌّزّبی سٌتیٍ -احد آهَسش ،تَسعِ ٍ تزٍيج
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