ﺗﺤﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮو
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ» ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﺎر« روز دوﺷﻨﺒﻪ در آﯾﯿﻦ
دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ روز زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧ زن
روﺳﺘﺎﯾ ١٥) اﮐﺘﺒﺮ( در ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺠﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ
ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤ دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺖ.
وی اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﻃﺮح ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزی را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎری دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دﺧﺘﺮ روﺳﺘﺎﯾ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ.

اﺑﺘﺎر اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺎده  101در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی ،ﮔﺎم ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﻨﻮز ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺳﻮادآﻣﻮزی،
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﺘ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص روﺳﺘﺎﯾ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣ و ﻓﺮﻫﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی در ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ و ﺗﻮﻟﯿﺪات روﺳﺘﺎﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﯾ دﯾﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎی ﻣﻬﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ
در اﻗﺘﺼﺎد روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﯾﺎدآورﺷﺪ :در  41ﺳﻔﺮ ﺑﻪ  24اﺳﺘﺎن در ﻃﻮر ﯾﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
زﻧﺎن ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ روﺳﺘﺎ
و ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن دارد.

اﺑﺘﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اراﯾﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﺷﺪه ﺗﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر زﻧﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﻧﯿﺰ اﺟﺮاﯾ ﺷﻮد.
»وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺧﻮﺑ اراﯾﻪ داده اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری دﺳﺘﺎه ﻫﺎی دﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﮐﺸﻮر
ﺑﺰودی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘ ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎﯾ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤ اﺳﺖ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرﺗﺶ آﻧﻬﺎ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻮان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻓﺰود :ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر روﺳﺘﺎﯾ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزی ﯾ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻮادﮔ اﺳﺖ؛ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﺎه ﻣﺎن ﺑﻪ
زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ،آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را در اوﻟﻮﯾﺖ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در ﻃﺮح اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿ ﻫﻤﺎری ﻫﺎﯾ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﺷﺘﻐﺎل زاﯾ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
اﺑﺘﺎر ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را از دﯾﺮ ﻧﺎت
ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار روﺳﺘﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ و آﺛﺎر ﻧﺎﺷ از آن در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺘﺼﺎد
اﺳﺖ.
** ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺒ زﻧﺪﮔ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ

اﻗﻠﯿﻢ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب و ﺧﺎک ﮐﻤ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ،
ﺗﺎﻻب ﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒ زﻧﺪﮔ و ﮐﺸﺎورزی ﺧﻮد را
اﺻﻼح ﮐﻨﯿﻢ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻧﺎه ﻣﻮﻓﻖ در دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﺎری ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺮوﺟﺎن و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺧﺮد ﺑﺎﻧﻮان
روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ را ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ارزﯾﺎﺑ ﻫﺎی ﻣﺎ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻬﺪاﺷﺘ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﺧﺎک از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن و ﺧﺎﻧﻮادﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻠ در ﺣﻔﺎﻇﺖ
از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﯾﺮان ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
** ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن زودرس ﺑﺮای زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ اﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮوه زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﯾ ،ﻃﺮح ﺗﺸﺨﯿﺺ زودرس ﺑﺮﺧ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻣﺴﺎل اﺟﺮاﯾ ﺷﻮد.
** آﻣﻮزش  ITﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﮐﺎﻻﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾ
اﺑﺘﺎر در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻔﺎﻫﻤ ﺑﺎ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری

اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮار ﺷﺪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ ﺷﺮوع
ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،زﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑ داﺧﻠ و ﺣﺘ ﺻﺎدراﺗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸ از
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺷﺒﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی از
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
** ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠ و ﺳﻨﺘ اﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﺎ ﻫﻤﺎری وزارت
ارﺷﺎد ﺗﻼش دارﯾﻢ از ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺤﻠ و ﺳﻨﺘ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻓﺮﻫﻨ
اﯾﺮان اﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺤﯿﻢ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮای ﺗﻮان
اﻓﺰاﯾ و ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرت ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﺳﺖ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﯾ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در
اﻧﺴﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺣﻔﻆ رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ روز زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻫﻢزﻣﺎن
ﺑﺎ روز ﺟﻬﺎﻧ زن روﺳﺘﺎﯾ ١٥) اﮐﺘﺒﺮ( از  12زن روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه،
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

