راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋه زﻧﺎن

ﻋﮑﺲ :ﻣﺴﺰان
ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ،ﺧﻂ وﯾﮋه اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن ﮔﻔﺖ :اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﮐﻤﮏ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارﯾﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻮزی
ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋه زﻧﺎن از وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻮی ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﺎیﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهوﮐﺒﺮی ﻣﺤﻤﺪی در ﮔﻔﺖ
ﻫﺎی وﯾﮋه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ رو دوﻟﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن
آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﯾﻦ اﻓﺮاد در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺴﺎل از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ،ﺧﻂ وﯾﮋه اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد دارﯾﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋه زﻧﺎن از
وزارت ﺗﻌﺎون ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻃﯿﻒ زﯾﺎدی از زﻧﺎن در ﺑﺎزار و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮد در ﺑﺮﺧﻮرد وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ وﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎزار ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎزار را زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ روی ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺧﺬ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻨﻬﺎ در اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺮای اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻌﺎون و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﻣﺠﻠﺲ و وزارت رﻓﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی زﻧﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺰود :زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

