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 9315 زهستبى، 54ضوبرُ   ،دٍازدّن، سبل رضذ فٌبٍريفصلٌبهِ 

 

هایتنفسکارآفرینیواشتغالهایصنعتی؛ریهشهرک
 

هراسن تَدیغ ٍ هؼبرفِ هذیرػبهل سابثك ٍ دذیاذ   ّبي صٌؼتی ایراى در حبضیِ  ٍ رئیس سبزهبى صٌبیغ وَچه ٍ ضْرنهؼبٍى ٍزیر 

لف صٌؼتی خجار  ّبي هخت التحصیالى داًطگبّی در صٌبیغ ٍ ضْرن از طرح ثىبرگیري فبرؽ ّبي صٌؼتی استبى تْراى ضروت ضْرن

 ضَد. التحصیالى داًطگبّی در ثرًبهِ ضطن ادرا هی داد ٍ افسٍد2 طرح ثىبرگیري فبرؽ

ِ   هٌْذس ػلی یسداًی درثبرُ ایي طرح تَضیح داد2 یىی از هْن یاب ثىابرگیري دَاًابى    « فبداذ »ّابي هاب اداراي طارح      تاریي ثرًبها

 ًسدیه ثب فؼبلیت در حَزُ تَلیذ ٍ صٌؼت آضٌب ضًَذ. التحصیل است وِ آًْب ثِ دبي رفتي ثِ پبدگبى ثتَاًٌذ از فبرؽ

التحصیل را سر وبر ثجرًذ ًیس تسْیالتی از دولِ دٍ سبل هؼبفیت از پرداخت حك ثیوِ ٍ  ٍي ثیبى ورد2 ثراي وبرآفریٌبًی وِ دَاًبى فبرؽ

 154اسابس آهابر هَداَد ثایص از     ثرواِ  ضَد  هیي ادتوبػی سْن وبرفرهب در ًظر گرفتِ ضذُ است. ایي سخٌبى در حبلی ثیبى هیأت

ًفر فؼبلیات دارًاذ ٍ ثبیاذ ثاراي تَساؼِ       40ّسار ٍاحذ صٌؼتی ثب اضتغبل زیر  45ضْرن صٌؼتی فؼبل در وطَر ٍدَد دارد وِ 

ًفر تالش ضَد. ّوچٌیي ثراسبس آهبر هَدَد، یاه   940یب  900ًفر ٍ یب ثیطتر تب  40ثِ  ّبدر ایي ٍاحذ، ًیرٍي اًسبًی اضتغبل

ی ثاراي اضاتغبل دَاًابى ٍ    یّابي صاٌؼتی ثاب     ذّبي صٌؼتی وطَر در استبى تْراى لرار دارد ٍ استبى تْراى ظرفیتپٌجن ٍاح

 التحصیالى دارد. فبرؽ

 تَاًذ راّگطب ثبضذ؛ در ایي راستب رور چٌذ ًىتِ هی

چ طرحی ثب ّذف ایجبد اًگیسُ چرا ّی .التحصیالى داًطگبّی ٍ دَاًبى است اهرٍز هطىل اصلی وطَر ثیىبري ٍ ثب خص ثیىبري فبرؽ

ّاب ثاراي    ثب وبرفرهبیبى ایاي ضاْرن   ضَد ٍ یب اسبسبً طَر دذي دًجبل ًوی ّبي صٌؼتی ثِ التحصیالى داًطگبّی در ضْرن ثراي فبرؽ

 ؟گیرد التحصیالى رایسًی صَرت ًوی استفبدُ از تَاى فبرؽ

ّسار دَاز صٌؼتی هرثَط ثِ استبى تْراى است  3وِ حذٍد صبدر ضذُ است  15ّسار دَاز صٌؼتی در سبل  19ثراسبس آهبر ثیص از 

گیارد. یىای از    ّاب صاَرت ًوای    ّب ٍ صٌؼت در ایي ضْرن التحصیالى در راستبي تؼبهل سبزًذُ داًطگبُ چرا هطَلی ثراي ٍرٍد فبرؽ

ّبي صٌؼتی ثبضذ چرا ایي طرح ٌّاَز   التحصیل در ضْرن یب ثىبرگیري دَاًبى فبرؽ "فبدذ"تَاًذ ادراي طرح  یّب ه تریي ثرًبهِ هْن

 ضَد.    ی ًوییادر اهب ٍ اگر هسئَ ى گیر افتبدُ ٍ ادر

تَاًاذ   ٍ صٌبیغ ثب فٌبٍري ثب  وِ هی فٌبٍري اطالػبت ٍ ارتجبطبت، ٍ فٌبٍري اطالػبتاي دْت تَسؼِ صٌبیغ  از سَي دیگر ثبیذ ثرًبهِ

 التحصیالى ٍارد چرخِ وبرآفریٌی ضًَذ. رد تب ثخطی از فبرؽالتحصیالى ثبضذ در دَار ایي ضْرن ضىل ثگی هطلَة فبرؽ

ِ   ّوچٌیي ثب تَدِ ثِ اضتغبل ٍرٍد ایاي صاٌَف ثاِ     ،ثرًبهاِ تَساؼِ اضاتغبل ٍ وابرآفریٌی     ،ّابي صاٌفی   زا ثَدى ثسایبري از اتحبدیا

ِ    ؟ضَد ّبي صٌؼتی ثب ّذف تٌَع ثخطیذى چگًَِ است ٍ چرا ثِ وٌذي دًجبل هی ضْرن در حاَزُ صاٌفی    ایي در حابلی اسات وا

  فؼبلیت دارد.اتحبدیِ صٌفی فؼبل در وطَر  0900

ّاب   ّسار ٍاحذ صٌؼتی داخل ضْرن 33از ضَد تب  دًجبل ًوییبثی ٍ حوبیت از صٌبیغ وَچه  ب ػبرضِثّبي صٌؼتی  تَسؼِ خَضِ چرا

هاَرد ًیابز در زهیٌاِ اساتبًذاردّبي      ّابي  ثتَاًٌذ ثِ حذاللًفر اضتغبل دارًذ  40ّسار ٍاحذ آى ووتر از  45 در وِ ٍ ًَاحی صٌؼتی

 وبرآفریٌی ثرسٌذ.

اتبق گیر هبًٌذ  ضٌبسی ضًَذ ٍ ّوچٌیي ًْبدّبي تصوین ّبي صٌؼتی ثِ لحبظ ًمذیٌگی ٍ هسبئل هبلی آسیت آیب ثْتر ًیست وِ ضْرن

ّب ضًَذ  حل هطىالت ایي ضْرن ًْبد درگیر ّب ٍ ًْبدّبي هردم ّب ٍ صٌذٍق ّب ٍ ثبًه ثبزرگبًی یب خبًِ صٌؼت، هؼذى ٍ تجبرت استبى

 ّبي تٌفسی اضتغبل ٍ وبرآفریٌی در هٌبطك هختلف وطَر ّستٌذ از ٍضؼیت وًٌَی ًجبت دٌّذ. ّب را وِ ثِ هثبثِ ریِ ٍ ایي ضْرن

ٍ  وٌاین  هاردم ثابز   ّب را ثاِ رٍي  ضْرن ّبيدرّب ثبیذ فراًیبزي فىر وٌین ٍ  ضبیذ  زم ثبضذ ثراي حل هطىالت ایي ضْرن ٍ ًْبیتبً

 ضْرن وبرّب را ثِ گًَِ دیگري دًجبل وردُ ٍ از هطبروت ّوگبى ثرخَردار ثبضین.   در ،ثراسبس هذل یه رٍستب
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