زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ در
ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ،ﺑﺎﻧﻮان زﯾﺎدی از
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﮔﺮداﻧﺪن ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﯽ از
ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ
دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺣﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ.
در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﻧﻮان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﻮان
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،ﻣﯿﺰﮔﺮدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری و
ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری

ﻗﻘﻨﻮس ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوح ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اداﻣﻪ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
**ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻧﻮان
ﻗﺰوﯾﻨﯽ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺰوﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد
ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ از ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذﯾﻞ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﺮون ﺳﭙﺎری ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻋﺮض  10ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﺣﻮزه زﻧﺎن رﻗﻢ
ﺧﻮرد.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺮادﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن
رﺳﺎﻧﻪ ،ورزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ارزﻧﺪه ای داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺸﺎن
آﻧﺎن را ﮔﺮدﻫﻢ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﻣﺮادﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﮔﺎم
ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
راه ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ از اﯾﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻣﯿﻦ ،اراﯾﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وﺻﻞ
ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮوش اﺳﺖ.
ﻣﺮادﯾﺎن ،ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و داﺷﺘﻦ ﺑﺎزار ﻓﺮوش را از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آوردن ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ دﻫﺪ.

وی اﻇﻬـﺎر داﺷـﺖ :اﯾـﻦ ﺷـﻮرا ﺣﺘـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟﻬـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ راﻫﮑﺎر ورود ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و داراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮدﻫﺎی
ﮐﻢ در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺷﻮرا آﻣﻮزش اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﮕﺎه آن ﻗﺪری وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺟﺬب و ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را دارﻧﺪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺮادﯾﺎن اﻓﺰود :ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻄﺌﯽ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ
ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻧﻮان ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺰوﯾﻦ اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
در ﻗﺰوﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎل در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺬب اﯾﻦ زﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺪود 750زن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در
ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ  20ﺑﺎﻧﻮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﭼﻮد دارد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
آﻣﺎر آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺮادﯾﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺰوﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻗﺰوﯾﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ
ﺷﻮرا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﺗﻤﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ روﺳﺘﺎی
ﻗﺪﯾﻢ آﺑﺎد را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از اﺣﺼﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ،
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ  ،ﺗﺠﻬﯿﺰ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان و ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻫﺎﻟﯽ
روﺳﺘﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪادﻧﺪ.
ﻣﺮادﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮدم وﻇﯿﻔﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ ﮔﺮدن دوﻟﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﺮدم زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺰوﯾﻦ
ﮔﻔﺖ :اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮرای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ،ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺑﺎﻧﻮان ذی ﻧﻔﻮذ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮراﻫﺎی

روﺳﺘﺎﻫﺎ ،دﻫﯿﺎران و ﺑﺨﺸﺪاران ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺪ.
***از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی زﻧﺎن در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺣﻮزه زﻧﺎن و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﻮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران اﺳﺖ و اﮔﺮ
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﻣﺎﻧﻊ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮادﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻧﮕﯿﺰه ای ﮐﻪ در زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ اﻓﻮل ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻮﺿﻮع راه اﻧﺪازی
ﺑﺎزارﭼﻪ داﯾﻤﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان در ﺣﻮزه
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻫﻨﻮز آن ﺑﺎور اﺻﻠﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
**ﮐﻤﯿﺘﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن
و ﮐﺸﻮر
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد
ﮔﻔﺖ :ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ
ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺘﺎری ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و اﺻﻼح ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻔﻮری ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻧﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎص ﻇﻬﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن
وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻢ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن
در اداره اﻣﻮر ﻣﻨﺰل و ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﭼﻮن ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ورود
ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ ،ﺗﻼﻗﯽ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ زن در
اﺟﺘﻤﺎع و ﺧﺎﻧﻮاده ،وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ و ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد

و ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ در ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎﻧﻮان
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ آﻣﺎﯾﺶ درﺳﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﺪارﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
زﻧﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :ﮔﺮﭼﻪ اداره اﻣﻮر روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ را ﺑﺮای
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻫﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر دارد اﻣﺎ ﮐﺎش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ اﻓﺮاد
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
وی ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ
در ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ در روﺳﺘﺎی ﻗﺪﯾﻢ
آﺑﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش
اﻫﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻫﻤﮑﺎری اﻫﺎﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
آﻏﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺪه اﯾﻢ.
ﻏﻔﻮری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺎﺷﯽ از دﻟﺨﻮری و
ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﻪ اول وﻇﯿﻔﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزی را ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری در ﮐﺪام روﺳﺘﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ دارد ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻫﯿﺎت ﺳﻪ ﻧﻔﺮه از ﺷﻮرای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺧﺎرج از اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ و ﮐﺎش ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ و
آﻣﺎﯾﺸﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﺖ در
زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻏﻔﻮری اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ داده ﺷﻮد اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺸﯽ ،در دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﺑﺴﯿﺎری
از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﮐﺮد.
ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دراﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ و
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮏ ﺳﺮی از
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ.

***ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﻮان
رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻧﻮان اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ از اراﯾﻪ ﻃﺮح
ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر
ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﺑﺎﻧﻮان
در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی آﻧﺎن را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺟﺮا
ﮐﺮدن ﻃﺮح ﺧﻮﺷﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی و اداره ﮐﻞ ﺑﺎﻧﻮان و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﯽ ﺗﻮان
ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ
ﺳﺎزی دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎدآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه زﻧﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺰوﯾﻦ در
ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه
و ﮔﺮﭼﻪ دﯾﺮ ﺑﺎزده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ ،ﺧﺮوﺟﯽ آن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺣﻀﻮر ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن و اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺷﻮد.
وی ،ارﺗﻘﺎ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم ﺣﺘﯽ در
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ از اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻏﻔﻮری ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺸﺎوره ای ﺧﻮد را از ﻫﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی و
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اول از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﺷﻮد.
**ﻃﺮح اﺗﺎق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪارس اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد

رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯽ ،ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻢ
آﯾﻨﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻃﺮح اﺗﺎق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪارس ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :ﻃﺮح دوره ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﭼﻮن ﺳﻮاد و داﻧﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ داﻧﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،دﭼﺎر ﺿﺮر
و زﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دوره ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺷﺮوع
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺪت  120ﺳﺎﻋﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﺳﺘﺎرت اپ وﯾﮑﻨﺪ ﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ اﻫﺪاف
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
و ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮح ﻫﺎ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ آن اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻏﻔﻮری اﻓﺰود :ﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺸﺎور ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﺳﮑﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺎوران اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﺑﺘﻮان ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد.
**ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  260ﺑﺎﻧﻮی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺛﻖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان،
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ،ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
زﻧﺎن ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻦ ،ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﮐﺸﺎورز ،ﺧﻮد اﺷﺘﻐﺎل و دارای ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺧﺎﻧﮕﯽ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد.
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻣﻨﻔﺮد اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن  260ﻧﻔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  20ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ،
25ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری 62 ،ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺧﺪﻣﺎت 190 ،ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و  30ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
اﺳﺖ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺟﻤﻊ آوری و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮان اﺑﺘﺪا اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم و از ﻣﺸﺎوران اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻔﺮد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺻﻨﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺸﺎورزی ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ زﻧﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ زﯾﺎدی
دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻨﻔﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن و ورود ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﻠﺐ ﺷﻮد و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی درﺳﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی اﻓﺰود :ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎی وﯾﮋه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش داده ﺷﻮد اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان و
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺎ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری را
ﺑﺎﯾﺪ راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ و ﯾﺎ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
**ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻧﻮان از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺷﻮرای
ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﯿﺰﮔﺮد در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون
ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ  31اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﺷﺪه و در ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از
ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ در ﺳﺎل  ، 96در ﻧﻬﺎﯾﺖ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﻌﺎون ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﯾﺒﯽ اﻓﺰود :رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ
اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ،دﺑﯿﺮی آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده و اﻋﻀﺎی آن را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوران اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺎ،
اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ ،ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و
ﺷﻬﺮداری ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺼﻠﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﻣﻮر

ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺼﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﻧﺎﯾﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ،اﻓﺰود :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را در
روز ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺨﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺮاﺳﺮی
در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﮔﻔـﺖ :ﺣـﺪود  80واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪی از ﻗﺰوﯾـﻦ ﻧﯿـﺰ در اﯾـﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  10واﺣﺪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻧﺎﯾﺒﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر  100درﺻﺪ
ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﺗﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎون
ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد.
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان را از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺟﺪی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ و ﻻزﻣﻪ آن ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺎﺧﺮ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ.
**ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺸﺖ ﺑﺎﻧﻮی ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﻮق ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﻮان
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ در  2ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ زﻣﯿﻦ
ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار در ﺷﻬﺮک ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ
ﺣﺪود ﻫﺸﺖ زن ﺗﻘﺎﺿﺎی زﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺣﺴﻦ ﻧﺎﯾﺒﯽ اﻓﺰود :ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭼﻬﺎر ﺗﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﭘﺬﯾﺮش و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار زﻣﯿﻦ در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺲ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺳﻮد دﻫﯽ ،ﻧﻮع
ﻓﻨﺎوری ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان،
ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻮق و
ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﻦ ﻧﺎﯾﺒﯽ اﻓﺰود :ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آﻣﻮزشﻫﺎی
راﯾﮕﺎن ،ﺗﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺸﺎوره ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،ﻋﺎرﺿﻪﯾﺎﺑﯽ ،ارﺗﻘﺎی
ﻓﻨﺎوری و ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
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