ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺶ از ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻧﯽ در
ﺑﯿﺎوری و رزق ﺳﻔﺮه ات را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻣﻖ و ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ روزی ﺧﻮدت را ﻧﺪاری ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ آﻣﺎده ﮐﺎر ﮐﺮدن اﻣﺎ
ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺖ ﻧﺪاری و درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ
ﻫﺎﯾﺖ را دور از دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ از ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﺖ ﺟﺎری ﻣﯽ
ﮐﻨﯽ ﺧﺪاﯾﺖ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﮔﺮه از ﮐﺎرﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﮐﺴﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪو ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻓﺮدی ﻧﻤﯽ دﻫﺪ،
اﻣﺎ او ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و
ﺑﻪ ﻋﺪه ای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻋﺪه ای را ﻧﯿﺰ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻬﯽ ﭘﯿﺮوز و

رخ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،او
ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽ
و آری ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﺨﺖ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از دﯾﺮﺑﺎز در ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ و دﺳﺖ ﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮش
درﺧﺸﯿﺪه اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در اوج ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،اﯾﻦ
ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ را ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ رزق و
روزی را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ از ﺧﺪای ﻣﻨﺎن
ﻃﻠﺐ ﮐﺮده و در اﯾﻦ راه از ﻫﯿﭻ اﻧﻔﺎﻗﯽ درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﯿﺢ اﻟﻠﻪ ﻣﺮادی ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :وامﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﻓﺰود :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺗﻌﺪاد  431ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎاﻋﺘﺒﺎر  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  139ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮادی اداﻣﻪ داد :ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺮاﺷﺪه درزﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،داﻣﭙﺮوری،
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ،ﺷﯿﻼت ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ از

ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮحﻫﺎ ،ﺗﻌﺪاد  33ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  519ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ اﻣﺪاد وﻻﯾﺖ و  398ﻃﺮح ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ 11
ﻣﯿﻠﯿﺎرد  620ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺖ
وی در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزی اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻓﺮاد را از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻌﺎل ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻓﺮاد و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

