
 
 

 اطالعیه مطبوعاتی 

  کاالدیجی  و ایران در  متحد ملل توسعه برنامه

 کنندمی همکاری ارومیه دریاچه حوضه ساکنان معیشت بهبود برای

 
 ساکنان  معیشت  بهبود   برای  کال دیج    و   ایران  اسالیم  جمهوری  در   (UNDP)  متحد   ملل   توسعه  برنامه   –  ۱۴۰۰  بهمن  ۷۲  تهران،
شان   که   است  نفر   میلیون  ۵  حدود   سکونت   محل   ارومیه   دریاچه   حوضه   کنند. یم   همکاری   یکدیگر   با   ارومیه   دریاچه   حوضه   به   اکثر

  کارهای   و کسب   در  تنوع  طرح،  این هستند.  وابسته   طبییع  منابع  و  کشاورزی
 

   کند. یم تروی    ج ا ر  سث     مشاغل و  خانگ
 
  اواسط   از   –  ایران  در   دیجیتال  وکار کسب   اصیل  هایپلتفرم  از   یگ  عنوان  به  –  کال دیج    و   متحد   ملل  توسعه  برنامه  میان  توافق  این
  تولیدکننده  زنان  ویژه  به پذیر آسیب  جوامع معیشت بهبود  هدف با  دیجیتال« و  »سث    پروژه  است.  کرده  کار   به آغاز  ۱۴۰۰ ماهدی 
یس  و   ها محصولت   ها،مهارت   تا  آنست  بر  و   شده  ایحطر    محیل  توانند یم   که  بازارهای   دهد،  ارتقا   دیجیتال بازارهای به  را   ها آن   دسثر
  اند. شده  تولید    و  کشت  مسئولنه  صورت  به  که  باشند   محصولیر  فروش  و  تبلیغ نمایش،  برای

 

  ایران«   های تالب   از   حفاظت  »طرح   ایران،  در   متحد   ملل  توسعه  برنامه   های پروژه   ترینقدیم   از   یگ  در   ریشه   دیجتال«   و   »سث     پروژه 
ک  همکاری که  دارد  ، زیستمحیط  تسهیالت ایران، زیستمحیط   حفاظت سازمان  بی    ستمشثر   برنامه  و  ژاپن مردم و  دولت جهای 

،محیط   پایداری  تروی    ج  بر   عالوه    ایران.   در   ملل   توسعه  یس  نیاز   به   پاسخ  برای  پلتفریم   وانعن  به   دیجیتال«  و   »سث     زیستر   به   دسثر
   کند. یم  عمل محیل جوامع معیشت   بهبود  و  دیجیتال  بازارهای

 
  و   عادلنه تجارت  معرف    و  محیل محصولت  خریداران  میان  در  تنوع  ایجاد   کند: یم   دنبال  همزمان  صورت  به  را   هدف  دو   ابتکار   این

  حوزه   بازیگران   سایر   پایدار   مشارکت   تا   آنست  بر   دیجیتال«  و   »سث     مدت، طولی    در   کنندگان. مرصف   به   زیست محیط   دوستدار 
ونیک  تجارت ش  را   محیل  محصولت  فروش  برای  بازار   هایظرفیت   و   کرده  جلب  نث     را   الکثر   محصولت  راه  این  از   تا   دهد   گسثر

   کند.   تروی    ج را  اند شده   تولید  مسئولنه  صورت  به  که  زیستر محیط  دوستدار 

 

های بالقوه حوزه دیجیتال  »استفاده از ظرفیت   : کلودیو پروویداس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران خاطر نشان کرد 
د ما برای دوران  و نوآوری برای توسعه یگ از اولویت های اصیل برنامه توسعه ملل متحد در ایران است. این ابتکار در راستای راهث 

 های توسعه میل ایران است«.  و اولویت   ۱۹ید بهبود پس از کوو 

 

ط تداوم طرح   گوید: »کال یم حمید محمدی، مدیرعامل دیج   های  است که در سالیان گذشته و با هدف ایجاد پایداری اقتصادی شر
های ایران اجرا شده است. ما در مقابل این مسئله  زیست در  چارچوب طرح حفاظت از تالب  مشاغل پایدار و دوستدار محیط 
ایط و بسثر مناسب را  و کار نث   دعوت یم های آنالین حوزه کسب کال که از سایر پلتفرممیل مسئول هستیم، نه تنها دیج   کنم تا شر

امون دریاچه و حمایت از این کسب و کارها را فراهم کنند. بسیاری از شهروندان ایرای  نسبت   برای خرید و فروش محصولت سث    پث 
ایط و مسث  مناسب برای حمای  ت این شهروندان از کسب  به دریاچه ارومیه و مساله محیط زیستر آن دغدغه دارند و ما قادریم شر

امون دریاچه را فراهم کنیم. این پروژه یم  کت و کارهای سث   پث  های فن آور میل، پیوند مناست  با جوامع  تواند آغاز رایه باشد که شر
آوری  های تکنولوژی به یک چرخه اقتصادی عادلنه، مبتت  بر مشارکت و همراه با تاب محیل برقرار کنند تا با استفاده از ظرفیت 

 .نیم«محیط زیستر دست پیدا ک 

م رسانه، برای ارتباط با ما یم    ایمیل بزنید.  communications.ir@undp.orgتوانید به نشای  همکاران محثر

 

برنامه توسعه ملل متحد آژانس تخصصی سازمان ملل در حوزه توسعه است. به اتفاق شبکه گستردهای از متخصصان و شرکا در ۱۷۰ کشور، ما به  

 ملتها کمک می کنیم تا راهحلهای پایدار و یکپارچه برای مردم و کره زمین پیدا کنند. 

کنید. دنبال   نشانی  به را ما اینستاگرام صفحه و فرمایید بازدید  نشانی  به ما وبسایت از بیشتر اطالعات برای
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