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تقویت نهاد خانواده

هفته تعاون مبارک!

به مناسبت روز خانواده و نقش و اهمیت آن
در مصاحبه با علیرضا قناعتکار رئیس اداره بهزیستی نجف آباد
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نجف آباد رتبه چهارم کشور درتشکیل  تعاونی 
توسعه و عمران شهرستانی 

نجف آباد بستری مناسب جهت سرمایه گذاری

به مناسبت نکوداشت هفته دولت و بزرگداشت مقام کارمند
در مصاحبه با مهندس مجتبی راعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

به مناسبت هفته تعاون 
در مصاحبه با محمد مغزی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و تــاش در جهــت پاییــن آوردن آمــار آن، چیــزی نیســت کــه 
ــه  ــه وظیف ــار آن را داشــته باشــیم. بلک ــی انتظ ــای دولت ــی ادارات و نهاده ــا حت ــک اداره و ی از ی
تــک تــک افــراد جامعــه اســت در جهــت آن اقــدام نماینــد. چــون بــروز یــک آســیب اجتماعــی در 

جامعــه همــه اعضــا را درگیــر خــود مــی کنــد.
از دیــر زمــان تــا کنــون مــردم ایــران در ســایه نهــاد خانــواده زندگــی کــرده انــد و مشــکات خــود 
را نیــز حــل و ســپری کــرده انــد. اگــر پیــش آمــدی فــردی را درخانــواده درگیــر خــود مــی کــرد، 
دیگــر افــراد خانــواده بــه مواظبــت از آن بپــا مــی خواســتند.چیزی کــه در ایــام حاضــر بــه مــرور 

متاســفانه در حــال رنــگ باختــن اســت.
شهرســتان نجــف آبــاد نیــز چــون دیگــر نقــاط کشــور از آســیب هــای اجتماعــی بــه شــکل جــدی 
ــه ایــی شــد تــا خدمــت آقــای قناعتــکار رئیــس اداره بهزیســتی   ــرد، ایــن مهــم بهان رنــج مــی ب

شهرســتان نجــف آبــاد برســیم و بــا او صحبــت دوســتانه ایــی در ایــن خصــوص داشــته باشــیم.
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ــت در  ــه دول ــت هفت ــا بزرگداش ــارن ب ــای مق ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ــا، ط ــه ه برنام
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــاد چ ــف آب ــتان نج شهرس

در ابتــدا جــا دارد ضمــن عــرض تبریــک و خســته نباشــید خدمــت کلیــه کارمنــدان عزیــز خصوصــا 
کارمنــدان ادارات، نهادهــا و دســتگاه هــای اداری و اجرایــی تقــارن دهــه والیــت و هفتــه دولــت را تبریک 
عــرض نمــوده و یــاد و خاطــره شــهیدان اســطوره ای دولــت شــهیدان رجایــی و باهنــر را گرامــی بــدارم .

ــادآوری  ــت ی ــن جه ــی نمادی ــت موضوع ــه دول ــه هفت ــتیم ک ــوده و هس ــف ب ــه واق ــن نکت ــر ای ــا ب م
خدمتگــزاری بیشــتر ارکان اداری نظــام بــه ولــی نعمتــان خــود یعنــی آحــاد مــردم اســت و خدمتگزاری 
در چارچــوب یــک روز یــا یــک هفتــه و ... نیســت؛ بلکــه خدمتگــزاری یعنــی امــری بــرای همــه ایــام 
و کارمنــدان در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی همــواره ایــن جملــه نغــز بینانگــذار فقیــد جمهــوری 
اســامی امــام خمینــی )ره( را ســرلوحه امــورات خــود قــرار داده انــد کــه »مــردم ولی نعمت ما هســتند« 
لــذا کارمنــدان تکالیــف و حقــوق شــان بــه یــک بــازه خــاص زمانی یــا مکانــی محدود نبــوده و نیســت و 
همــواره بایــد وظیفــه خــود کــه خدمــت رســانی و گــره گشــایی از امــورات روزمــره اعضــای جامعه اســت 

را انجــام دهنــد و مــا نیــز موظفیــم در همــه ایــام مقــام و شــأنیت ایشــان را پــاس بداریــم.
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ــن در  ــتان و چهارمی ــران در اس ــعه عم ــی توس ــن تعاون ــاد اولی ــف آب ــتان نج شهرس
ــاون  ــه تع ــام هفت ــارن آن در ای ــر و تق ــن خب ــا ای ــت. ب ــرده اس ــت ک ــور را ثب کش
خدمــت آقــای مغــزی رســیدیم و در مــورد اشــتغال کــه مهــم تریــن دغدغــه جوانان 

ــه گفتگــو نشســتیم. شهرســتان نیــز مــی باشــد ب
ــاه  ــاون، کار و رف ــف اداره تع ــوص وظای ــی در خص ــان توضیحات ــی خودت ــن معرف ضم

ــد.                   ــی بفرمائی اجتماع
اینجانــب محمــد مغــزی رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی هســتم . اهــم وظایــف ایــن 
اداره بعــد از ادغــام ســه وزارتخانــه کار و امــور اجتماعــی ، رفــاه و تعــاون از ســال 90  بــه شــرح 

زیــر مــی باشــد.
ــه توســط مراجــع حــل  ــات ک ــا و حــل و فصــل اختاف ــر و کارفرم ــن کارگ ــط بی ــم رواب * تنظی
اختــاف )هیــات هــای حــل اختــاف و تشــخیص( بررســی شــده و عمدتــاً طبــق مــاده 157 ق.ک 

محوریــت حــل اختــاف بــر اســاس ســازش مــی باشــد.
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ــاس  ــي از احس ــم موج ــر مي کنی ــه آن فک ــي ب ــه وقت ــت ک ــواده، واژه اي پرمعناس خان
ــگاه آســایش و اطمینــان، اولیــن نهــاد  ــواده جای و عاطفــه را در مــا برمــي انگیــزد. خان
ــروزه در کشــورهاي  ــه اســت، مفهومــي کــه ام ــان هــر جامع اجتماعــي و اســاس و بنی
توســعه یافتــه مــي رود کــه فضــاي اصیــل خــود را از دســت بدهــد. بــه راســتي خانــواده 

ــا وجــود آن ضــرورت دارد؟ یعنــي چــه و آی
ــترین  ــدس، بیش ــادي مق ــتوار و نه ــه دژي اس ــه مثاب ــواده ب ــامي، خان ــگ اس در فرهن
ــده دارد.  ــر عه ــان ب ــعادت انس ــي و س ــت و تعال ــول، تربی ــد و تح ــئولیت را در رش مس
اســاس تشــکیل خانــواده و ازدواج در نظــام الهــي رســیدن بــه آرامــش روان و آســایش 
ــه ذات حــق اســت. ــه کمــال انســاني و تقــّرب ب ــق رشــد، نیــل ب خاطــر، پیمــودن طری

ــغ )یــک زن و یــک  ــرد بال ــي اســت کــه دو ف ــواده زمان نقطــه آغــاز شــکل گیــري خان
ــا هــدف تشــکیل خانــواده بــه یکدیگــر مي پیوندنــد. عقــد ازدواج نقشــي را بــه  مــرد( ب

وجــود مــي آورد کــه جــدا از نقــش هــاي قبلــي اســت
و نقطه بحراني این انتقال نقش، شروع دوره زناشویي است.

ــد  ــزل را پدی ــه متزل ــزل، جامع ــیخته و متزل ــام گس ــاي لج ــواده ه ــد، خان ــدون تردی ب
مي آورنــد. جامعــه اي کــه در آن نشــاني از خانــواده ســالم یافــت نشــود میــزان طــاق 
روز بــه روز بــاال مــي رود و ازدواج هــاي مطلــوب و برنامــه ریــزي شــده کمتــر صــورت 
ــد در  ــي را بای ــاي اجتماع ــروي ه ــیاري از کج ــه بس ــي، ریش ــور کل ــه ط ــرد. ب مي گی
خانــواده جســتوجو کــرد. در نشســتي کــه توســط انجمــن اولیــا و مربیــان انجــام شــده 
ــود  ــي از آن ب ــي حاک ــج تحقیقات ــا و نتای ــواده گزارش ه ــودک و خان ــود، در مبحــث ک ب
کــه اگــر شــاهد لجــام گســیختگي جوامــع هســتیم، اگــر میــزان ارتــکاب جرایــم روزبــه 
ــتر  ــر روزه بیش ــخصیتي ه ــاري و ش ــاالت رفت ــزان اخت ــر می ــد، اگ ــش مي یاب روز افزای
ــاران اســکیزوفرن  ــاي بیمارســتاني را بیم ــش از 50 درصــد تخــت ه ــر بی مي شــود، اگ
اشــغال کــرده انــد و اگــر بعضــی از ازدواج هــا بــه طــاق منجــر مي شــود، ریشــه تمامــي 

ایــن مســائل را بایــد در خانــواده جســتجو کــرد.
ــا ایــن حــد مؤثــر اســت؟ مســلم اســت کــه جــواب مثبــت  ــواده ت ــه راســتي آیــا خان ب
مي باشــد، ولــي پرســش اصلــي ایــن اســت کــه ویژگــي یــک خانــواده ســالم چیســت؟ 
ــان و روان  ــود؟ محقق ــري نم ــواده جلوگی ــکات در خان ــروز مش ــوان از ب ــه مي ت چگون
شناســان، بــه ویــژه خانــواده درمــان گــران و مشــاوران خانــواده، در خصــوص خانــواده 

ــد. ــد و ویژگــي هایــي را برشــمرده ان ســالم تعاریفــي دارن
به طور کلي، خانواده هاي سالم از ویژگي هاي زیر برخوردارند:

1. بهــره منــدي اعضــا از آزادي هــاي اولیــه، بــه گونــه اي کــه قادرنــد پنــج نــوع آزادي 
را درک نماینــد:

ــاب  ــردن * آزادي انتخ ــاس ک ــه * آزادي احس ــردن * آزادي اندیش ــور ک * آزادي تص
ــت. *آزادي خّاقی

2. در خانــواده ســالم درخواســت ها و موضوعــات بــه شــکل مبهــم و چنــد پهلــو مطــرح 
نمــي شــوند، بلکــه بــه شــیوه اي واضــح بیــان مي گردنــد.

3. خصومــت و کشــمکش میــان اعضــا در خانــواده انــکار نمــي شــود، بلکــه دربــاره آن 
ــود. ــو مي ش ــث و گفتگ بح

4. هــر فــرد قــادر بــه درگیــر کــردن خــود بــا نظــرات دیگــران اســت، هــر چنــد متفــاوت 
ــراد  ــود را از اف ــارات خ ــا و انتظ ــا، ترس ه ــرد امیده ــند. ف ــود او باش ــر خ ــف نظ و مخال

ــد. ــواده مطــرح مي نمای دیگــر خان
5. در خانواده سالم طرح نظرات غیرمتعارف مجاز است.

6. هــر فــرد بیــن امکانــات رفتــاري گوناگــون قــدرت انتخــاب داشــته و از طریــق تجربــه 
مي آزمایــد و الگوهــاي ناموفــق و ناپســند را کنــار مي گــذارد.

در خانواده هــاي ســالم نوعــي ســازماندهي و سلســه مراتــب انعطــاف پذیــر در مرزهــاي 
ــکل دار  ــاي مش ــواده ه ــا در خان ــت، اّم ــم اس ــدان( حاک ــن ـ فرزن ــلي )والدی ــن نس بی
ــري  ــازماندهي و شــکل گی ــا اضمحــال س ــوأم ب ــن نســلي ت ــاي بی اغتشــاش در مرزه
مثلــث هــاي بیمارگــون مشــاهده مي شــود. منظــور از مثلــث بیمارگــون ایــن اســت کــه 
دو نفــر از اعضــاي خانــواده بــر علیــه یــک نفــر متحــد مي شــوند، بــراي مثــال، مــادر و 

ــد. ــه وجــود مي آورن ــي را ب ــه ائتاف ــدر متحــد مي شــوند و جبه ــه پ ــر علی پســر ب
ــواده ســالم نظــام ارزشــي مشــترک برقــرار اســت. ایــن نظــام ممکــن اســت  7. در خان
ــواده  ــوع خان ــن ن ــوارد باشــد. در ای ــا شــامل همــه م ــي، سیاســي، اقتصــادي و ی مذهب
اعضــا مراقــب و همــدل یکدیگــر هســتند و بــه یکدیگــر احتــرام مي گذارنــد و هــم زمــان 

ــد. از نظــر شــخصیتي اســتقال خــود را حفــظ مي کنن
ــد،  ــروز مي یابن ــال ب ــات مج ــف گســترده اي از احساس ــالم طی ــاي س ــواده ه 8. در خان
مثــا، احساســات محبــت آمیــز همــان گونــه ابــراز مي گردنــد کــه احساســات متعــارض و 

ــه و مشــاجره وجــود دارد. مجادله هــا  ــراي مجادل غمگیــن. در ایــن خانواده هــا مکانــي ب
ــر خاکســتر  ــش زی ــوند و همچــون آت ــش و راه حــل ســوق داده مي ش ــه ســوي پاالی ب

باقــي نمــي ماننــد.
ویژگي ها و مشخصات خانواده هاي ناسالم

ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــکار مي کنن ــا مشــکل خــود را ان ــل خانواده ه ــن قبی ــکار: ای 1. ان
مســائل آنــان هیــچ گاه حــل نمــي شــود.

2. خأل صمیمیت: صمیمیت از میان اعضا رخت بربسته است.
ــا سرســام آور اســت.  ــن خانواده ه ــزام در ای ــار و ال ــدون انعطــاف: اجب 3. نقــش هــاي ب

ــد. ــودن از دســت مي دهن ــد ب ــه خاطــر فرزن ــدان حقانیــت خــود را ب فرزن
ــم  ــد، تصمی ــر احســاس مي کنن ــاي یکدیگ ــه ج ــراد ب ــه اف ــاي نامشــخص: هم 4. مرزه

ــد. ــل مي کنن ــي عم ــد و حت ــر مي کنن ــد، فک مي گیرن
5. فــدا شــدن نیازهــاي فــردي: افــراد اعضــاي فرامــوش شــده هســتند. نیازهــاي آنــان 

بــرآورده نمــي شــود، تقریبــاً اعضــا همیشــه خشــمگین و افســرده هســتند.
6. ارتبــاط نادرســت: اعضــا یــا در تقابــل بــا یکدیگــر هســتند و یــا اینکــه بــا هــم توافــق 

کــرده انــد کــه بــا یکدیگــر مخالفــت نکننــد )پرخــاش یــا ســکوت(.
ــت منجمــد نگــه مــي دارد  ــه حال ــواده را ب ــواردي کــه خان ــه م 7. مرموزســازي: از جمل
مرمــوز بــودن و ریــاکار بــودن اســت. در ایــن شــرایط، همــه اعضــا از برخــي مســائل آگاه 

ــه ندانســتن مي کننــد. ــا تظاهــر ب هســتند، اّم
8. فقــدان حــد و مــرز: افــراد بــراي حفــظ نظــام خانــواده از حــد و مــرز شــخصي خــود 

ــد. ــدول مي کنن ع
حــال کــه بــا ویژگــي هــاي خانــواده ســالم و ناســالم از نظــر عملکــردي آشــنا شــدیم، 
در اینجــا لــزوم خانــواده درمانــي مطــرح مي شــود. افــراد در خانــواده هــاي مشــکل دار 
ــا آن هــا مقهــور طبیعــت نابهنجــار خــود هســتند؟ مســلماً  ــد؟ آی چــه سرنوشــتي دارن
ــه یــک فــرد ســالم  ــراي تغییــر تــاش کنــد و خــود را ب ــد ب خیــر. هــر فــردي مي توان

نزدیــک ســازد.

خانواده و آسیب هاي رواني موجود در آن

مهمترین عامل پیشگیری از آسیب های اجتماعی چیست؟
ــوام و  ــه ق ــوط ب ــل مرب ــن عوام ــی یکــی از مهمتری ــای اجتماع ــا آســیب ه در رابطــه ب
تحکیــم خانــواده اســت. تجربــه نشــان داده اســت کــه اغلــب آســیب دیــدگان اجتماعــی، 
خانــواده هائــی هســتند کــه از انســجام کافــی برخــوردار نبــوده و روابــط بیــن اعضــائ 
خانــواده نابســامان بــوده اســت. در ایــن رابطــه برنامــه هــای ســازمان بهزیســتی اغلــب 
در راســتای بــاال بــردن ایمنــی خانــواده هــا و افزایــش انســجام بنیــان خانــواده اســت.این 
برنامــه هــا در حــوزه پیشــگیری شــامل دوره هــای آموزشــی مهارتهــای زندگــی خانواده، 
آمــوزش مهــارت هــای زندگــی در ســطوح ســنی متفــاوت، همســرداری، فرزنــد پــروری، 

آمــوزش پیــش از ازدواج، حیــن ازدواج و غیــره اســت.
در این راستا اداره بهزیستی چه اقدامی انجام می دهد؟

ــر آســیب هــای اجتماعــی بهزیســتی  ــواده هــا در براب ــا مصــون ســازی خان در رابطــه ب
اقــدام بــه اجــرای برنامــه هــای اطــاع رســانی و آگاه ســازی در جامعــه مــی نمایــد کــه 
در ایــن راســتا از ظرفیــت هــای اطــاع رســانی خصوصــا رســانه هــا اســتفاده مــی کنــد. 

ــی  ــه اقدامات ــان چ ــان و جوان ــوزش نوجوان ــوزه آم ــن ح ــتی در ای بهزیس
ــد؟ ــی ده ــام م انج

ــرورش  ــوزش و پ ــل آم ــف مث ــای مختل ــا اورگان ه ــه ب ــی ک ــای خوب ــی ه ــا هماهنگ ب
صــورت گرفتــه کــه همــکاران مــا در اورژانــس اجتماعــی عــاوه بــر مداخاتــی کــه در 
خانــواده هــای دچــار آســیب شــده انجــام مــی دهــد در همــه مــدارس حضــور یافتــه و 

سعی در شناساندن آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن می نمایند.
ــاوره  ــد مش ــی مانن ــه هائ ــه ای در زمین ــات بیم ــتفاده از خدم ــرای اس  ب

ــت؟ ــام داده اس ــی انج ــه اقدامات ــتی چ ــواده و ... بهزیس خان
متاســفانه خدمــات مشــاوره ای مراکــز مشــاوره هنــوز تحــت پوشــش بیمــه قــرار نگرفتــه 
ــا رایزنیهائــی ســعی در برقــراری پوشــش  اســت امــا مجمــع اســتانی مراکــز مشــاوره ب

هــای بیمــه ای دارد و اقداماتــی در ایــن راســتا انجــام داده اســت.
مجموعــه فعالیــت هــای بهزیســتی و مراکــز تحــت پوشــش ایــن مجموعــه 

چیســت؟
ــه عهــده دارد کــه بخشــی از ایــن وظایــف از طریــق حــدود  بهزیســتی 129 وظیفــه ب
60 مرکــز ارائــه مــی گــردد. فعالیــت هــای بهزیســتی در غالــب چهــار حــوزه تخصصــی 

صــورت مــی گیــرد. 
ــی  ــند توانبخش ــی شناس ــوزه م ــن ح ــتی را ه ای ــردم بهزیس ــوال م ــه معم ــوزه اول ک ح
اســت. در ایــن حــوزه خدماتــی بــه معلولیــن ناشــنوایان، نابینایــان، معلولیــن جســمی 
حرکتــی، بیمــاران اعصــاب و روان و ســالمندان و کــودکان اتیســم ارائــه مــی گــردد، کــه 
شــامل خدمــات عمومــی از قبیــل کمــک هزینــه هــا و خدمــات آموزشــی و خدمــات 
ــت تخصصــی  ــر معلولی ــرای ه ــر ب ــات دیگ ــر اســت. خدم ــای دیگ ــا ارگانه ــه ب در رابط
اســت کــه شــامل تهیــه و توزیــع وســائل کمــک توانبخشــی و مراقبتــی وارائــه خدمــات 

ــوع معلولیــت اســت. توانبخشــی و توانپزشــکی متناســب ن

ــت  ــان سرپرس ــه زن ــات ب ــه خدم ــوزه ارائ ــن ح ــه در ای ــت ک ــی اس ــوزه دوم اجتماع ح
خانــواده، مداخــات در آســیبهای اجتماعــی از طریــق اورژانــس اجتماعــی )123( ویــژه 
ــده اجتماعــی اســت.  ــا آســیب دی ــران و کــودکان در معــرض آســیب و ی ــان و دخت زن
یکــی دیگــر از خدمــات ایــن حــوزه مهــد هــای کــودک هســتند کــه بــا برنامــه هــای 

ــد. تدویــن شــده در راســتای تربیــت و آمــوزش کــودکان اقــدام مــی نمای
ــت و  ــی سرپرس ــودکان ب ــداری ک ــاماندهی و نگه ــوزه س ــن ح ــر در ای ــت دیگ فعالی
ــد. ــان را ندارن ــداری فرزندانش ــت نگه ــا صاحی ــواده آنه ــه خان ــت ک ــت اس بدسرپرس

حــوزه ســوم مشــارکت هــای مردمــی اســت کــه در ایــن راســتا از ظرفیــت خیریــن و 
نیــک اندیشــان در راســتای حــل مشــکل جامعــه هــدف و ارائــه خدمــات بهتــر خصوصــا 

در مراکز بهزیستی را عهده دار است.

حــوزه چهــارم پیشــگیری اســت کــه شــامل مراکــز مشــاوره تحصیلــی، ازدواج و خانــواده، 

ــن حــوزه  ــی باشــد. در ای ــز مشــاوره ژنتیــک م ــی و مراک کــودک و نوجــوان، رواندرمان

مراکــز درمــان ســرپائی و درمــان اقامتــی میــان مــدت اعتیــاد )کمــپ( بــه ارائــه خدمــت 

ــازی  ــتای آگاه س ــی در راس ــات مختلف ــوزه خدم ــن ح ــن در ای ــد. همچنی ــی پردازن م

ــرد.  ــی گی ــورت م ــی ص ــای ژنتیک ــم و بیماریه ــی چش ــگیری از تنبل ــری پیش و غربالگ

برگــزاری دوره هــای آموزشــی در راســتای باالبــردن ســطح آگاهــی جامعــه در خصــوص 

پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی، معلولیــت هــا، اعتیــاد و بیماریهــای ژنتیکــی از 

برنامــه هــای دیگــر ایــن حــوزه اســت.

در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمائید؟

ــا ایــن قبــول مصاحبــه هــا در راســتای  اوال تشــکر مــی کنــم از اصحــاب رســانه کــه ب

آگاه ســازی جامعــه تــاش مــی کنیــد. دوم اینکــه از همــه جامعــه خواهــش مــی کنــم 

کــه در راســتای اطــاع رســانی و بــاال بــردن بهداشــت روانــی و ســطح ایمنــی خانــواده 

هــا قــدم برداشــته تــا بتوانیــم بــرای فرزنــدان مــان در آینــده جامعــه ای ســالم داشــته 

باشــیم. ایــن اداره هــم آمادگــی الزم بــرای ارائــه آمــوزش و آگاهســازی جامعــه اقــدام 

الزم را انجــام دهــد.

 برنامه های سازمان 
بهزیستی اغلب در راستای 

باال بردن ایمنی خانواده 
ها و افزایش انسجام بنیان 

خانواده است

بهزیستی 4 حوزه فعالیت دارد:
توانبخشی
اجتماعی

مشارکت های مردمی
پیشگیری

از همه جامعه خواهش می کنم که در 
راستای اطالع رسانی و باال بردن بهداشت 

روانی و سطح ایمنی خانواده ها قدم 
برداشته تا بتوانیم برای فرزندان مان در 

آینده جامعه ای سالم داشته باشیم
در رابطه با آسیب های اجتماعی یکی از 
مهمترین عوامل مربوط به قوام و تحکیم 

خانواده است.
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ادامه از صفحه 1
امــا ســئوال شــما در دو مقولــه قابــل تقســیم بنــدی اســت الــف( بعــد عمرانــی، توســعه ای و 

بهــره بــرداری، ب( بعــد فرهنگــی و اجتماعــی.
در بعــد عمرانــی و توســعه ای و بهــره بــرداری زیــر شــاخه هــای کلنــگ زنــی چندیــن مــورد 
ــن جــاده ای  ــداد و نجــات بی ــگاه ام ــی پای ــه شــاخص هــای آن شــامل: کلنــگ زن ــوده ک ب
محــور تیــران و نجــف آبــاد، کلنــگ زنــی ســاختمان کتابخانــه عمومــی و دارالقــرآن نهضــت 
آبــاد، کلنــگ زنــی زرگــذر روســتای رحمــت آبــاد، کلنــگ زنــی مرکــز جامــع ســامت و طــب 
کار منطقــه شــهری بهارســتان شــهر نجــف آبــاد بــا مبلغــی بالــغ بــر بیســت میلیــارد ریــال

ــتفاده  ــرض اس ــه مع ــروژه ب ــش از ده پ ــاح  بی ــرداری و افتت ــره ب ــعه ای، به ــد توس در بع
رســیده اســت کــه از شــاخص هــای ایــن مــوارد مــی تــوان از: افتتــاح ســاختمان مرکــزی 
هــال احمــر شهرســتان، بهــره بــرداری از مرکــز مشــاوره ســالمندی، افتتــاح واحــد پــرورش 
شــتر مــرغ بــا ظرفیتــی بالــغ بــر 60 راس، افتتــاح 59 طــرح مخابراتــی، افتتــاح کتابخانــه و 
ســاختمان دهیــاری جــال آبــاد، افتتــاح ســاختمان دهیــاری هــای حاجــی آبــاد و رحمــت 
آبــاد، ایمــن ســازی و اصــاح تقاطــع ورودی روســتاهای بخــش مهردشــت، روکــش آســفالت 
و جــدول گــذاری و آســفالت معابــر روســتایی در بخــش مهردشــت، افتتــاح پــارک روســتایی 
ــال آب  ــال انتق ــرداری از کان ــره ب ــاد، به ــی آب ــتای حاج ــبز روس ــای س ــاح فض ــور، افتت فیل
ــر  جــوزدان، افتتــاح ســه واحــد پــروار بنــدی دام، کانیــو و جــدول گــذاری و آســفالت معاب
در ســطح شــهرها و روســتاهای شهرســتان و ... بــا مبلغــی بالــغ بــر یکصــد و ســی میلیــارد 

ریــال از ایــن جملــه مــی باشــد.
ــهیدان،  ــا ش ــاق ب ــد میث ــهدا و تجدی ــزار ش ــی م ــار روب ــی غب ــی و اجتماع ــد فرهنگ در بع
ــرح  ــم مف ــا و مراس ــگ ه ــزاری ُجن ــتان، برگ ــدان شهرس ــی کارمن ــاد ورزش ــزاری المپی برگ
در ســطح پــارک هــای شــهرهای شهرســتان خصوصــا شــهر نجــف آبــاد، برگــزاری مراســم 
ــا هنرمنــدی  ــه، برگــزاری جشــنواره شــادی ب ــد نمون ــدان و انتخــاب کارمن ــر از کارمن تقدی
کمدیــن هــای معــروف، برگــزاری مســابقات ورزشــی جهــت زنــان کارمنــد، اســتفاده از طــرح 
غربالگــری بــا همــکاری شــبکه بهداشــت شهرســتان و شــهرداری شــهر نجــف آبــاد در ســطح 
شهرســتان، ایــراد ســخنرانی پیــش از خطبــه هــای نمــاز جمعــه شــهر نجــف آبــاد بــا حضــور 
ــرم شــبکه  ــر محت ــور مدی ــر غی ــا حضــور دکت ــزدان شــهر ب ــرم و در شــهر ی ــدار محت فرمان
بهداشــت و درمــان شهرســتان و در بخــش مهردشــت بــا حضــور بخشــدار ... و چندیــن طــرح 
فرهنگــی و اجتماعــی دیگــر نمونــه ای اســت بــر برنامــه هــای گســترده فرهنگــی و اجتماعــی 

شهرســتان کــه ادارات و نهادهــای اجرایــی شهرســتان در آن حضــور دارنــد.

بــا توجــه بــر ایــن نکته کــه در مدتــی کــه ســکان فرمانــداری ویــژه شهرســتان 
ــاد،  ــف آب ــی شــما از شهرســتان نج ــد؛ ارزیاب ــه ای ــل گرفت ــاد را تحوی ــف آب نج
ــتان و ...  ــن شهرس ــی ای ــادی و صنعت ــای اقتص ــیل ه ــار، پتانس ــن دی ــردم ای م

چگونــه اســت؟ آینــده ایــن شهرســتان را چگونــه ارزیابــی مــی نماییــد؟
بنــده بــه عنــوان یــک مدیــر اجرایــی بــر خــود مــی بالــم کــه ســعادت خدمتگــزاری مــردم بــا 
فضیلــت و شــهید پــرور شهرســتان نجــف آبــاد از اشــن تــا کهریزســنگ، از فیلــور و رحمــت 
آبــاد تــا بخــش مهردشــت و ... را پیــدا نمــوده ام. ایــن شهرســتان حقیقــت بــر طبــق گفتــه 
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( دیــار علــم و ایثــار و شــهادت اســت. مردمانــی ســخت 
کــوش، منصــف و والیتمــدار، جامعــه ای مذهبــی بــا نمادهــای دینــی و اعتقــادی اصیــل و 
خدشــه ناپذیــر، شهرســتانی کــه موزاییــک فرهنگــی زیبایــی بــه مــدد حضــور اقــوام مختلــف 
ــوازی آن شــهره  ــرا مزیــن نمــوده، دیــاری کــه انصــاف، صداقــت و صراحــت و میهمــان ن آن

آفــاق اســت. 
ــان  ایــن شهرســتان از مولفــه هــای راهبــردی تاثیرگــذاری همچــون: نیــروی مجــرب، جوان
ــای  ــهرک ه ــق و ش ــود مناط ــی کان، وج ــع خصوص ــختکوش، صنای ــرده و س ــل ک تحصی
صنعتــی تخصصــی، حضــور بیــش از 12 مرکــز آمــوزش عالــی، آب و هــوای خــوب، شــاخص 
هــای اجتماعــی و فرهنگــی باالتــر از نـُـرم ملــی  و ... بهتریــن پتانســیل هــای بالقــوه جهــت 

بــروز بالفعــل در صنایــع و طــرح هــای توجیــه پذیــر اقتصــادی را داراســت.
ــرای مــن در ایــن شــهر بســیار جــای خرســندی اســت  یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه ب
ــهرها  ــتان از ش ــن شهرس ــای ای ــای ج ــه در ج ــت ک ــد اس ــور و متعه ــی فک ــور خیران حض
ــا روســتاها همــواره حضورشــان در پیشــرفت و موفقیــت طــرح هــای عمرانــی، فرهنگــی،  ت

ــر اســت.  ــل و تفک ــی و انســانی بســیار در خــور تام اجتماع

ایــن شهرســتان بــه مــدد خاصیــت ژئوپلتیکــی اش و قــرار گرفتــن بــر بســتر کریــدور ترانزیت 
شــمال جنــوب مکانــی مناســب جهــت کانــون راه هــای مراصاتــی و ایجــاد پایانــه راهبــردی 
ــنگین و  ــای س ــد خودروه ــاز تولی ــای ممت ــه ه ــود کارخان ــا وج ــه ب ــت ک ــران اس ــز ای مرک
تعمیــرکاران ماهــر در ایــن بخــش مــی توانــد نقشــی موفــق در ایــن زمینــه در کل کشــور 

ایفــا نمایــد. حــدود یــک ســوم صنایــع اســتان در ایــن شهرســتان و جغرافیــای همســایگی 
بــا شهرســتان هــای همجــوار قــرار دارد. ایــن خــود بســتری بکــر جهــت ســرمایه گــذاری و 

ترقــی ســرمایه توســط صاحبــان ســرمایه اســت.
ــرایط  ــه نشــان از ش ــون در کشــور اســت ک ــد بوقلم ــه اول تولی ــز رتب ــتان حائ ــن شهرس ای
ــا تولیــد  مســاعد آن جهــت گســترش ایــن امــر اســت، تولیــد صنایــع زنبــورداری همــراه ب

ــر در کشــور اســت.  ــه برت ــن شهرســتان رتب عســل در ای
مــا در صــدد تنظیــم و تصویــب نقشــه راه بــا عنــوان نجــف آبــاد 1404 بــا همــکاری ســایر 
دســتگاه هــا هســتیم کــه امیدواریــم بــا برنامــه ریــزی هــای بــه عمــل آمــده، جهــت تحقــق 
ایــن موضــوع هرچــه بیشــتر راه مهیــا شــود. بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت پذیرفتــه مــوارد 
ذیــل از جملــه راهبــردی تریــن مولفــه هــا جهــت حمایــت و گســترش در شهرســتان اســت 
ــد و  ــاری خداون ــه ی ــا ب کــه مــن از همــه ســرمایه گــذران بومــی و ملــی درخواســت دارم ت
همراهــی ایشــان فرصــت هــای مناســبی را در راســتای گســترش و توســعه ایــن شهرســتان 

و کشــور بــا تعامــل، همفکــری و همراهــی یکدیگــر ایجــاد نماییــم.
بزرگتریــن انارســتان خــاور میانــه نشــانی موفــق از مدیریــت یکپارچــه اراضــی کشــاورزی و 

فضایــی موفــق جهــت ایجــاد صنایــع تبدیلــی اســت.

وجــود اراضــی مســتعد و بکــر در دشــت هــای مهــر دشــت همــراه بــا وجــود داالن هوایــی 
قــوی در بســتر ایــن بخــش فرصــت آفرینــی مناســبی جهــت خلــق نیــروگاه هــای انــرژی 

ــاد فراهــم ســاخته اســت. ــرژی ب ــرژی خورشــیدی و ان ــاک نظیــر ان پ
وجــود باغــات و اشــجار متنــوع بســتر تولیــد میــوه هــای خــاص و بــه نــام را از شهرســتان 
نجــف آبــاد شــهره عامــه نمــوده نظیــر بــادام نجــف آبــاد یــا هلــو ســبز )هلــوی قلــه شــایی( 

و ... کــه هرکــدام برنــدی بــی نظیــر و ممتــاز بــرای شهرســتان اســت.
ــب  ــتر مناس ــا بس ــراه ب ــان هم ــهر اصفه ــه کان ش ــی ب ــرب و نزدیک ــران مج ــور کارگ حض

ــت. ــتان اس ــن شهرس ــای ای ــی ه ــر ویژگ ــان از دیگ ــاد -اصفه ــف آب ــراه نج بزرگ
ــه عنــوان یکــی از نمادهــای اصیــل شهرســتان )قالــی و نقشــه  صنعــت قالیبافــی و قالــی ب

ــادی( بازارهــای بیــن المللــی را نیــز در اختیــار خــود دارد.  فــرش نجــف آب
ــا هماهنگــی شــبکه بهداشــت و درمــان و  تولیــدات محصــوالت خانگــی و صنایــع دســتی ب
اداره اســتاندارد مــی توانــد بــازار بزرگــی بــا در نظــر داشــت شــعار ســال بــا عنــوان حمایــت 

از کاالی ایرانــی ایجــاد نمایــد.
تولیــد عســل و زنبــور عســل و محصــوالت جانبــی آن نظیــر ژل رویــال، مــوم، بــره مــوم و ... 

که مصارف گسترده غذایی و پزشکی دارد.
قطــب اصلــی تولیــد و پــرورش ماهیــان زینتــی از بــی نظیرتریــن بازارهــای کســب درآمــد 

هــم در بعــد منطقــه ای و هــم در بعــد ملــی اســت.
ایــن شهرســتان بــه مــدد آب و هــوای خــوب و زمیــن حاصــل خیــز پتانســیل قطــب تولیــدی 
ــت ایجــاد  ــی و تســهیات جه ــای حمایت ــی را داراســت و پتانســیل ه ــان تزئین گل و گیاه

گلخانــه هــای صنعتــی در آن قابــل دســترس اســت.

ــه هــای قدیمــی، میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس، آب و هــوای خــوب و  وجــود خان
ــت توســعۀ  ــه ای مناســب جه ــوع در شهرســتان زمین ــم متن ــر و اقلی ــت بک ــوع، طبیع مطب
ــردی را بســیار مناســب و  ــوم گ ــردی و ب ــت گ ــا طبیع ــدار خصوص ــت گردشــگری پای صنع
ــد بهــره  ــی مــی توانن ــن راســتا از تســهیات خوب ــا نمــوده کــه ســرمایه گــذاران در ای مهی

ــد.  منــد گردن
ــتان  ــرای شهرس ــاخص ب ــه ای ش ــا نمون ــاص ی ــی خ ــه صحبت ــان چنانچ در پای

ــد؟  ــد، بفرمایی ــاد داری ــف آب نج
بــر خــود واجــب مــی دانــم از آحــاد همشــهریان بابــت حمایــت هــا، تعاماتشــان با مســئوالن 
تشــکر نمایــم. از نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر حجت االســام و المســلمین 
حســناتی کمــال تشــکر را بنمایــم چــرا کــه حقیقتــا بــه عنوانــی دوســت و همراهــی اخــاق 
مــدار، مومــن و مخلــص مجموعــه اداری شهرســتان را مــورد حمایــت و لطــف خــود قــرار داده 
انــد. از جنــاب آقــای ابوترابــی نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران 
و کــرون در مجلــس شــورای اســامی بابــت همــکاری و همفکــری هایشــان تشــکر نمایــم 
ــتان  ــی شهرس ــی و فرهنگ ــی، انتظام ــرم سیاســی، نظام ــی مســئولین محت و در کل از تمام
بابــت حمایــت هــا و تعامــل و همفکــری هایشــان قدردانــی نمایــم. مــا همــواره نیازمنــد بــه 
حضــور دوســتان فهیــم و عزیــز در کنــار خــود بــوده و هســتیم و ایشــان را همچــون بــرادر و 

خواهــران صدیــق خویــش تکریــم مــی نماییــم.
امیــد آن دارم همــواره در همــه امــور زندگــی در مقابــل حضــرت باریتعالــی روســفید باشــیم. 

پیــروزی و بهــروزی یکایــک مــردم شهرســتان را از درگاه احدیــت خواســتارم.

این شهرستان به مدد خاصیت ژئوپلتیکی اش 
و قرار گرفتن بر بستر کریدور ترانزیت شمال 
جنوب مکانی مناسب جهت کانون راه های 

مراصالتی و ایجاد پایانه راهبردی مرکز ایران 
است 

حدود یک سوم صنایع استان در این شهرستان 
و جغرافیای همسایگی با شهرستان های 

همجوار قرار دارد. این خود بستری بکر جهت 
سرمایه گذاری و ترقی سرمایه توسط صاحبان 

سرمایه است.

وجود اراضی مستعد و بکر در دشت های مهر 
دشت همراه با وجود داالن هوایی قوی در بستر 
این بخش فرصت آفرینی مناسبی جهت خلق 

نیروگاه های انرژی پاک نظیر انرژی خورشیدی 
و انرژی باد فراهم ساخته است.

مقــام عالــی اداری و اجرایــی شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن بیــان ایــن نکتــه کــه آیــه 2 
از ســوره مائــده »تعاونــوا علــی البــر و التقــوی« خــود ُمهــری محکــم بــر مولفــه هــای 
زیســت اجتماعــی، همبســتگی جمعــی، مشــارکت همــراه بــا تعامــل، مســئولیت پذیــری 
ــل و  ــیط تعام ــوزه بس ــاش در ح ــد ت ــت افزودن ــی اس ــور اجتماع ــد و ش ــایه امی در س
مشــارکت در قالــب نهــاد تعــاون نویــد دهنــده آینــده ای مطمئــن بــرای فعــال ســاختن 
ظرفیــت هــای بالفعــل بــه واســطه درون داده هــای بالقــوه از منظــری فــردی بــه نگاهــی 
جمعــی اســت. تعــاون عاملــی اســت  تــا بــه مــدد آن در کاربســت تدبــر جمعــی تهدیدهــا 
را بــه فرصــت هــای جمعــی مبــدل ســازیم و بــه واســطه ارمغــان کار گروهــی مبتنــی 
بــر تعــاون شــکوفایی اســتعداد هــای فــردی را بــه ظهــور فرصــت هــای جمعــی رهنمــون 
گردیــم. تعــاون گــذاری اســت از خــط دیــدی فــردی بــه افــق الیتناهــی جمعــی. تعــاون 
بیــت الغــزل درک زیســت اجتماعــی و شــاکله ســاز فرهنــگ گــذار از منیــت اســت کــه 
در صــورت  تحقــق بــر مبنــای محــور ارزش هــای معنــوی و هنجارهــای تثبیــت شــده 

انســانی بــی شــک در بردارنــده مزایــای بــی کــران اقتصادی،فرهنگــی و اجتماعــی نیــز 
مــی گــردد.

ــادی و  ــدار اقتص ــعه پای ــا در توس ــی ه ــد تعاون ــر و کارآم ــرد موث ــش و راهب ــروزه نق ام
اجتماعــی کشــور بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت. ایــن محــور در بعــد اجتماعــی مــی تواند 
عامــل بنیادیــن پیونــد میــان ســرمایه ســرمایه گــذار و مســتخدم جهــت تحصیــل در آمد 
بــه واســطه ارائــه خدمــات یــا کاال باشــد. پارامتــر تعــاون از بعــد اقتصــادی، فزونــی بخش 
در آمــد ســرانه و ترقــی بخــش نظــام اجتماعــی و فرهنگــی اســت . بــا عنایــت بــه رویــه 
دولــت تدبیــر و امیــد و ســعی بــر تحقــق هرچــه گســترده تــر شــعار » حمایــت از کاالی 
ایرانــی« معتقدیــم یــکان یــکان اعضــای جامعــه در مقابــل اخاقیــات منبعــث شــده از 
زیســت اجتماعــی و فرهنگــی خــود مســئول بــوده و نهــاد تعاونــی در برگیرنــده مولفــه 
مســئولیت آفرینــی فــردی نســبت بــه جمــع و بالعکــس تعهــد آفرینــی جمعــی در قبــال 
ــداف  ــق اه ــتای تحق ــکاری اعضــا در راس ــا هم ــد ب ــی توانن ــا م ــی ه ــرد اســت. تعاون ف

تعریــف شــده کوشــا باشــند و نیــز مــی تواننــد در نقــش عاملــی حمایتــی کمــک حــال 
جامعــه واقــع شــود. مســئولین مــی بایــد خــود را ملــزم و موظــف بــه حمایــت از نهــاد 
ــد ســازی  ــا برن ــا خدمــات ایشــان همــراه ب ــه کاال ی ــی هــا در راســتای بهبــود ارائ تعاون
کارکــرد ایشــان نماینــد و عامــل توســعه تفکــر تعــاون محــور در ســطح جامعــه گردنــد.

در اینجــا بــر خــود واجــب مــی دانــم از طــرف خــود و کلیــه مســئولین شهرســتان روز و 
هفتــه تعــاون را بــه همــه خادمــان عرصــه تعــاون تبریــک گفتــه و از خــدا ونــد متعــال 
ــری و  ــام معظــم  رهب ــات مق ــب موفقیــت و پیشــرفت در ســایه منوی ــرای ایشــان طل ب
ــردم  ــه م ــانی ب ــت رس ــر خدم ــتای ام ــد در راس ــر و امی ــت تدبی ــن دول کاربســت فرامی

قدرشــناس و عزیــز را مــی نمایــم.

پیام معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد به مناسبت هفته تعاون 
تعاونی ها در بردارنده شور و امید اجتماعی در راستای گسترش مسئولیت پذیری اجتماعی هستند

پیام تبریک نماینده مردم شهرستان نجف آباد در مجلس شورای اسالمی به مناسبت هفته تعاون 
ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلس 
شــورای اســامی ضمــن تبریــک هفتــه تعــاون بــه تاشــگران و فعــاالن ایــن عرصــه بیــان 
داشــت: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را بایــد یکــی از مهــم تریــن وزارتخانــه هــای 
ــن  ــم. ای ــه و تحقــق شــعار ســال بدانی کشــور در مســیر حــل مشــکات اقتصــادی جامع
ــای  ــار همــکاری دیگــر دســتگاه ه ــادی و شــبانه روزی در کن ــک کار جه ــا ی ــه ب مجموع
اجرایــی مــی توانــد بــه وظایــف خطیــر خــود در ایــن حــوزه مهــم عمــل کــرده و بســتر 

مناســبی جهــت رشــد و شــکوفایی پتانســیل هــای کشــور فراهــم کنــد.
بخــش مهــم و تعییــن کننــده تعــاون بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعــه هــای ایــن وزارتخانه، 
ایــن امــکان را دارد تــا بــا جــذب ســرمایه هــای خــرد مــردم، کارهــای بــزرگ و مانــدگاری 
را در سرتاســر کشــور بــه ســرانجام برســاند. هنــوز بــا آن چــه کــه ایــده آل کشــور در حــوزه 
تعــاون اســت، فاصلــه داریــم و ایــن موضــوع را بایــد بــا تــاش بیشــتر در کمتریــن زمــان 

ممکــن، جبــران کنیــم.
بخــش تعــاون قابلیــت ســازماندهی آحــاد جامعــه در گــروه هــای مختلــف جوانــان، زنــان، 

فــارغ التحصیــان دانشــگاهی، اقشــار حمایتــی تحــت پوشــش، روســتائیان و عشــایر و ... 
ــی  ــب تعاون ــوع اشــتغال زا براســاس گــروه هــای هــدف در قال و اجــرای مــدل هــای متن
ــوع جدیــد و توســعه و عمــران شهرســتان را دارد کــه همــکاری دولــت  هــای متعــارف، ن
ــی هــای توســعه و عمــران  ــه تعاون ــروژه هــای ســرمایه گــذاری مناســب ب در واگــذاری پ

شهرســتان مــی توانــد تحولــی در ایــن بخــش ایجــاد نمایــد.
متاســفانه عمــده منابــع اعتبــاری صــرف اجــرای طــرح هــای مقطعــی ایجــاد اشــتغال غیــر 
پایــدار و کوتــاه مــدت جهــت مقابلــه کوتــاه مــدت با بحران اشــتغال در کشــور شــده اســت، 
در صورتیکــه تخصیــص منابــع مــورد نیــاز بخــش تعــاون مــی توانــد نقــش بســیار موثرتری 
در ایجــاد اشــتغال پایــدار ایفــا نمایــد و از هــدر رفــت منابــع بــا توجــه بــه محدودیــت آن، 
بدلیــل عــدم وجــود مکانیــزم نظارتــی کارآمــد بــر منابــع تخصیصــی، خــودداری نمایــد. بــا 
توجــه بــه محــدود نمــودن حضــور بخــش تعــاون در اجــرای طرحهــای اشــتغال خانگــی و 
کســب و کارهــای خــرد بــه حمایــت صــرف از شــرکت هــای تعاونــی پشــتیبان، تاکنــون 
از ظرفیــت ایجــاد شــده در کشــور بــرای ســاماندهی آحــاد جامعــه در قالــب انــواع تعاونــی 

ــی اشــتغال و  ــه درســتی اســتفاده نشــده اســت، شــورای عال ــدار ب هــای اشــتغال زای پای
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور بایــد ســهم و نقــش بخــش تعــاون در اشــتغال و 

متناســب بــا آن ســهم مناســب از منابــع مالــی در اختیــار بخــش تعــاون قــرار دهــد.
دولــت بایــد بــه تدریــج از بنــگاه داری کنــار کشــیده و فضــای کســب و کار را بــرای ورود 
بخشــهای غیــر دولتــی در اقتصــاد فراهــم نماید.بایــد ســند ونقشــه راه توســعه بخــش تعاون 
ــا و ســازمان  ــگاه واقعــی آن در اقتصــاد، نقــش و تکالیــف ســایر دســتگاه ه کشــور و جای
هــا در جهــت تحقــق موضــوع، توســط ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور ابــاغ و 
در راســتای اجــرای قانــون سیاســتهای کلــی اصــل )44( قانــون اساســی مــورد پیگیــری و 

بازخواســت قــرار گیــرد.
عــدم توجــه بــه بخــش تعــاون در برنامــه ششــم توســعه بــه عنوان ســند باالدســتی 5 ســال 
آتــی فــراروی اجــرای سیاســتها و برنامه هــای توســعه ای کشــور، خطــر بــه حاشــیه رانــدن 
اشــتغال مردمــی و دوقطبــی شــدن جامعــه بــه بخــش دولتــی و خصوصی را بیشــتر آشــکار 

مــی کنــد و ضــروری اســت اصاحــات الزم در برنامــه بــه عمــل آیــد.
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چاپخانه رنگین کمان اصفهان

* نظارت دموکراتیک بوده و بر اساس هر عضو داراي یک رأي مي باشد.
* کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیر دولتي مشوق هایي در نظر مي گیرد، براي شرکت های تعاونی20 درصد بیشتر خواهد بود.
* ارائه مشاوره ، کمک به ارتقاء بهره وري ، آموزش کارآفریني ، مهارت و کارآموزي به صورت رایگان براي این شرکت ها صورت مي پذیرد.

* کمک به انجام مطالعات ، تهیه طرح ، راه اندازي بانک اطاعاتي ، تملک و آماده سازي اراضي شرکت هاي تعاوني در قانون آمده است.
* تعاونــي هــا مــي تواننــد از ظرفیــت هــاي قانونــي صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاري تعــاون جهــت تضمیــن بــاز پرداخــت تســهیات بانکي 

در مــواردي کــه تــوان تأمیــن ضمانــت ندارنــد ، اســتفاده نماینــد.
* شرکت هاي تعاوني مي توانند اتحادیه تشکیل داده و عضو اتاق تعاون گردیده و از خدمات آن استفاده نمایند.

* شــرکت هــاي تعاونــي از 25 درصــد تخفیــف  مالیــات ابــرازی برخوردارنــد و شــرکت هــای تعاونــی روســتایی , عشــایری, کشــاورزی, صیادان, 
کارگــری, کارمنــدی, دانشــجویان و دانــش آمــوزان و اتحادیــه هــای آنهــا کا از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند.)به شــرط ارائــه اظهارنامــه 

مالیاتــی در موعــد مقــرر بــه ســازمان امــور مالیاتــی و داشــتن دفاتــر قانونــی بــا رعایــت آیین نامــه نحــوه نگهــداری دفاتــر(
* فراهــم شــدن امــکان دسترســی شــرکت هــای تعاونــی بــه ابزارهــای مالــی در چارچــوب مقــررات مصــوب ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 

موضــوع آییــن نامــه اجرایــی مــاده 75 الحاقــی قانــون بخــش تعاونــی اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران .
* شرکت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت موظفند در معامات خود به تعاوني ها اولویت دهند.

برخي از مزایای شرکت هاي تعاوني  

مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی شکیبا 
مشاوره و روان درمانی کودک، نوجوان و بزرگسال  

مشاوره خانواده-شغلی-تحصیلی-ازدواج  
روان درمانی اختالالت خلقی، اضطراب، وسواس و ...  

آدرس: نجف آباد- خیابان شهید آیت جنوبی)مجاهد جنوبی(- روبروی کوی کوثر- تلفن : 2 - 1 86 46 26 4

براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
* ایجاد وتأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .

* قراردادن وسائل کار در اختیارکسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
* پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

* جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت.
* قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

* پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
* توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

*کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.
* ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.

اهداف بخش تعاون

* نظــارت بــر حســن اجــرای کلیــه قوانیــن کار کــه بــر عهــده بازرســین اداره مــی باشــد. 
طبــق فصــل چهــارم قانــون کار حفاظــت فنــی و بهداشــت کار در کارگاه، پیشــگیری از 
وقــوع حــوادث و بیمــاری هــای ناشــی از کار، جلوگیــری از بکارگیــری کارگــران اتبــاع 
خارجــی، غیرمجــاز و انجــام بازرســی هــای مــوردی کــه بــه صــورت تخصصــی توســط 

ضابطیــن قضائــی )بازرســان کار( کامــًا تخصصــی انجــام مــی گــردد.
از فعالیــت هــای دیگــر حــوزه روابــط کار مــی تــوان بــه تشــکات کارگــری و کارفرمایــی 

و واحــد تحقیــق اشــاره کــرد.
از جملــه وظایــف حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی مــی تــوان بــه برگــزاری جشــنواره امتنــان 
از جامعــه کار و تولیــد، خانــه هــای بهداشــت کارگــری ، ارتقــاء شــاخص کار فرهنگــی و 
دینــی در بیــن جامعــه کار و تولیــد پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی کارگــران، اشــاره 

نمــود.

ــد و  ــی تأیی ــه صورت ــه چ ــه ب ــد ک ــح دهی ــکاری توضی ــه بی ــورد بیم در م
ــود؟ ــی ش ــت م پرداخ

ــه  ــد ب ــکار شــده ان ــی بی ــر دلیل ــه ه ــد و ب ــوده ان ــه کار ب ــًا مشــغول ب ــه قب کســانی ک
قســمت بیمــه بیــکاری مراجعــه مــی کننــد و پــس از تاییــد کمیتــه ای متشــکل از اداره 
ــا  ــا ســقف 4 ســال )متأهــل ت ــر اســاس قانــون مــی تواننــد ت کار و تأمیــن اجتماعــی، ب
ســقف 50 مــاه و مجــرد تــا ســقف 36 مــاه( بــه نســبت پرداخــت حــق بیمــه، تــا زمانــی 
ــکاری  ــد، بیمــه بی ــد و اعــام حضــور در اداره مــی نماین ــه کار نشــده ان کــه مشــغول ب

دریافــت کننــد.
در مورد تشکالت کارگری و کارفرمایی که اشاره کردید توضیحاتی بفرمائید.

ــه صــورت  ــون پیــش بینــی شــده کــه ب ــی در قان ایجــاد تشــکات کارگــری و کارفرمای
نماینــدگان کارگــر، شــوراهای اســامی کار، انجمــن هــای صنفــی کارگــری و کارفرمایــی 

کانــون هــای کارگــری و .. هســتند.
در مورد واحد تحقیق و خدمات مشاوره ای هم توضیحاتی بفرمائید.

واحــد تحقیــق مربــوط بــه رســیدگی پرونــده هاســت کــه بــه ایــن واحــد ســپرده می شــود 
و در صــورت لــزوم بــه محــل مراجعــه و تحقیقــات خــود را کامــل مــی کننــد. در مــورد 
افــرادی کــه ســواالتی در مــورد قانــون کار دارنــد چــه کارگــر و چــه کارفرمــا مــی تواننــد 

بــه صــورت رایــگان از واحــد مشــاوره اســتفاده کننــد.
ــن  ــد، در ای ــی باش ــتغال م ــث اش ــت بح ــرح هس ــه مط ــی ک ــن بحث مهمتری

ــه؟ ــام گرفت ــی انج ــه اقدامات ــه چ زمین
ــا  ــی هــای بخــش خصوصــی و ب ــه کاریاب از حــدود 10 ســال پیــش خدمــات اشــتغال ب
نظــارت اداره کار واگــذار شــده اســت. البتــه در ایــن زمینــه اقداماتــی تحــت عنــوان بســته 
هــای اشــتغال فراگیــر انجــام گرفتــه از جملــه طــرح کارورزی ویــژه فــارغ التحصیــان ، 
ــرخ  اشــتغال در روســتاها، مهــارت آمــوزی جوینــدگان کار و تعــاون و ... کــه توانســته ن

بیــکاری راکاهــش بدهــد. اعتبــارات تســهیات روســتائی تبصــره 18 و مشــاغل خانگــی 
هــم بــه موقــع تخصیــص داده شــده اســت.

طرح کارورزی از چه زمانی شروع شده و چقدر توانسته موفق باشد؟
ــان شــده  ــر را در 4 حــوزه بی ــای اشــتغال فراگی ــت بســته ه ــه دول از ســال گذشــته ک
ــارغ  ــد از ف ــد، بع ــکاری را دارن ــرخ بی ــه بیشــترین ن ــان ک ــارغ التحصی ــرد، ف ــی ک معرف
ــدن دوره  ــه گذران التحصیلــی 4 الــی 6 مــاه در یــک واحــد صنعتــی، صنفــی مشــغول ب
مــی شــوند و حــدود یــک ســوم از دســتمزد ماهیانــه از طــرف اداره کار بــه عنــوان کمــک 
ــد از  ــد و بع ــن دوره دارن ــی را در ای ــئولیت مدن ــه مس ــن بیم ــه کارورزی و همچنی هزین
ــال از  ــدت 2 س ــه م ــان واحــد ب ــام دوره کاروزی در صــورت مشــغول شــدن در هم اتم
معافیــت حــق بیمــه کارفرمــا بهــره منــد مــی شــوند. امســال بــا اطــاع رســانی هایــی 

کــه انجــام شــده امیدواریــم ایــن طــرح بهتــر اجــرا شــود.
طرح اشتغال روستاها به چه صورت است؟

تســهیاتی اســت کــه در اختیــار روســتاها قــرار گرفتــه و بــر رونــق روســتاها خیلــی موثــر 
بــوده اســت و حــدود 15 میلیــارد تومــان اعتبــار روســتائی در ســال گذشــته ابــاغ شــده 

و در مرحلــه پذیــرش و جــذب مــی باشــد.

وضعیت تعاونی ها در شهرستان به چه صورت است؟
ــر ترویــج کارگروهــی اســت و ســعی مــی کنیــم تعاونــی هــای  در تعاونــی هــا محــور ب
ــر  ــا، نظــارت ب ــی ه ــن حــوزه تشــکیل تعاون ــم . در ای ــال تفکیــک کنی ــال را ازغیرفع فع
ــی،  ــای مال ــورت ه ــی ص ــی، بررس ــای نظارت ــا، بازدیده ــی ه ــی در تعاون ــع عموم مجام
برگــزاری دوره آموزشــی بــرای مدیــران و هیئــت مدیــره و اعضــاء تعاونــی بــرای آشــنایی 
بــا قوانیــن و مقــررات و ... در ایــن حــوزه قــرار دارد. شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن تعاونــی 

توســعه عمــران اســتان و چهارمیــن رتبــه کشــوری را در اختیــار دارد.
وضعیت مشاغل خانگی به چه صورت است؟

پروانــه هــای قابــل توجهــی صــادر شــده اســت و اعتبــارات خوبــی هــم گذاشــته شــده 
اســت امــا مشــکلی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد عــدم وجــود یــک بازارچــه دائمــی 
بــرای ارائــه محصــوالت تولیــد شــده اســت و ایــن مــورد صراحتــاً در قانــون بیــان شــده و 

الزم اســت شــهرداری در ایــن مــورد همــکاری بیشــتری بــا مــا داشــته باشــد.
کاریابی ها چقدر در زمینه رفع بیکاری تأثیرگذار بوده اند؟

کاریابــی هــا وظیفــه شناســایی فرصــت هــای شــغلی بــازار کار را بــر عهــده دارنــد کــه 
متأســفانه ایــن اتفــاق نمــی افتــد و کارفرماهــا نیــز خودشــان بــه دنبــال کارگــر هســتند 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــروی م ــد نی ــی توانن ــی م ــه راحت ــای کوچــک ب ــی ه ــا زدن آگه و ب

اســتخدام کننــد بــه همیــن دلیــل کاریابــی هــا رونــق زیــادی ندارنــد.
وضعیت بیکاری در نجف آباد چگونه است؟

ــاد در حــال  ــا فرمــول مخصــوص محاســبه مــی شــود کــه در نجــف آب ــکاری ب ــرخ بی ن
ــکاری  ــرخ بی ــت و ن ــن 13 و 14 هس ــر بی ــال اخی ــد س ــوده و در چن ــر 13/7 ب حاض
شهرســتان نجــف آبــاد بــا نــرخ بیــکاری مرکــز اســتان تقریبــاً برابــر اســت بــه ایــن دلیــل 

ــرب  ــذر غ ــتان و کنارگ ــز اس ــاورت مرک ــرب و در مج ــاد در غ ــف آب ــتان نج ــه شهرس ک
کشــور قــرار گرفتــه و موقیعــت خوبــی بــرای ایجــاد حاشــیه نشــینی و اقامــت و ســرمایه 

ــازار مناســبی دارد. ــر مــی باشــد و همچنیــن مســکن و ب گــذاری دارد و مهاجرپذی
ــای  ــته ه ــه بس ــه دالر چ ــا از جمل ــی ه ــا و گران ــم ه ــه تحری ــه ب ــا توج ب

ــرد؟ ــی گی ــرار م ــان ق ــار کارآفرین ــی در اختی حمایت
هــدف اصلــی مــا در مرحلــه اول حفــظ اشــتغال موجــود و ســپس ایجــاد اشــتغال جدیــد 
اســت. تســهیاتی کــه ابــاغ مــی شــود از جملــه طــرح کارورزی و مهــارت آمــوزی فــارغ 

التحصیــان جزئــی از بســته اشــتغال فراگیــر مــی باشــد.
چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان ارائه می دهید؟

نظــر بــه اینکــه ســرمایه گــذاری بــه ســمت مشــاغل نــو و توســط افــراد توانمنــد و دارای 
ایــده هــای نــو و کارآفریــن در حــال شــکل گیــری مــی باشــد.نیازمند مســیری جدیــد و 
قابــل هدایــت و رشــد در شهرســتان مــی باشــد کــه ایــن موضــوع از طریــق اتــاق فکــر 
و نیــز شــکل گیــری انجــام حمایــت از ایــده هــای نــو در شهرســتان در حــال پیگیــری 

مــی باشــد.
حمایت شما از کارآفرین ها به چه صورت است؟

مــا بــا برگــزاری جشــنواره کارآفرینــان بــر اســاس امتیازهایــی کــه دریافــت مــی کننــد از 
آنهــا تقدیــر مــی کنیــم جهــت تشــویق و همچنیــن بــا مرکــز آمــوزش و مشــاوره در طــی 

5 ســال گذشــته از آنهــا حمایــت مــی کنیــم.

در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید.
در ســال گذشــته آمــار بیــکاری بهتریــن شــاخص را داشــته و آمــار بیمــه بیــکاری پائیــن 
بــوه و انشــاء الــه امســال هــم همیــن طــور باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه در شهرســتان 
بــار اصلــی اشــتغال بــر دوش صنعــت اســت امیدواریــم بــه همــت و تــاش دســتگاه هــای 
اجرائــی در خصــوص ســایر حــوزه هــا بــه  خصــوص صنعــت گردشــگری و خدمــات و .. 

بتوانیــم اقدامــات قابــل توجهــی را انجــام دهیــم. 
در پایــان ضمــن تشــکر از فرصتــی کــه در اختیــار اینجانــب قــرار دادیــد و بــا توجــه بــه اینکه 
چنــد روز از روز خبرنــگار گذشــته ایــن روز را بــه شــما و ســایر همــکاران و دســت انــدرکاران 

تبریــک مــی گویم.

170 مورد نظارت و برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها

59 تعاونی تعیین تکلیف تعاونیهای راکد و غیر فعال

57 تعاونی بازدید مالی از تعاونی ها

48 تعاونی نظارت عمومی بر تعاونی ها

79 مورد بررسی صورتهای مالی تعاونی ها

3 مورد ) تولیدی 1 مورد - توزیعی 1 مورد - خدماتی 1 مورد( تشکیل تعاونی

63 نفر ایجاد اشتغال در تعاونی ها

46 نفر جذب عضو در تعاونی ها

3 مورد بررسی درخواست متقاضیان تشکیل تعاونی و ارسال به ثبت شرکت ها

3 شرکت تعاونی افتتاح شرکتهای تعاونی در هفته تعاون

 بیش از 6/880/000/000 ریال شامل عسل، نوار پرده عمودی و انواع
کاالی خواب )تشک، روتختی، و ...( به کشورهای عراق امارات و افغانستان صادرات محصوالت شرکت های تعاونی

عملکرد حوزه تعاون شهرستان نجف آباد از هفته تعاون سال 96 تا هفته تعاون سال 97

اشتغال در روستاها، مهارت آموزی فارغ 
التحصیالن و شرکت های تعاونی و ... توانسته 

حدود 15 میلیارد تومان اعتبارات روستایی در سال نرخ بیکاری را کاهش بدهد
گذشته ابالغ شده و در مرحله پرداخت می باشد.

شهرستان نجف آباد اولین تعاونی توسعه عمران 
استان و چهارمین در کشور را ثبت کرده است.

شعار سال 2018 اتحادیه بین المللی تعاون، 
تولید و مصرف پایدار کاالها و خدمات 

هفته تعاون مبارک باد


