رهآوردِ سفر هند
معرفی راهرشد در کمیته جهانی تعاونیهای جوان
اتحادیهی بینالمللی تعاونیها در آسیا با همکاری دفتر اروپایی خود در تاریخهای  9و  10بهمن  1397در کشور هند و شهر دهلی اقدام
به برگزاری دو نشست با عناوین «نشست توسعهی حرفهای جوانان» 1و « »Coopathon 2.0با حضور بیش از  100دانشجو و محقق
کرد که مدیر عامل تعاونی فرهنگی ـ آموزشی راه رشد ،آناهیتا اصالحپذیر ،به نمایندگی از این تعاونی در آن شرکت کرد و با در اختیار
گذاشتن تجربهی موفق سیسالهی یک تعاونی آموزشی برای جوانان حاضر در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت.
این دو نشست برای جوانان حرفهای در فضای توسعه و دانشآموزان و دانشجویانی که عالقهمند به دنبــا کردن توســعهی محلــی ،ملــی و
بینالمللی هستند در نظر گرفته شده بود تا با یکدیگر همکاری کنند و ایده هایشان را به اشتراک بگذارند و با هم به رقابت بپردازند.
در روز نخست و در نشست « ،»Coopathon 2.0پس از خوشآمدگویی مدیر دفتر آسیایی اتحادیهی بینالمللـی تعاونیهــا بــالو ایــر و
ایراد چند سخنرانی از سوی اساتیدی از دانشگاههای هند ،امریکا ،سریالنکا و سنگاپور شرکتکنندگان حاضر در این نشست به گروههــای
 4تا  5نفره تقسیم شدند و بر اساس مد بیزنس کانواس اقدام به ایجاد کسبوکاری در قالب تعاونی کردند و در پایان  5ایدهی برتر از 10
ایده ،که اکثرشان در قالب کسبوکارهای اینترنتی طراحی شده بود ،از سوی داوران این نشســت ــــ کــه آناهیتــا اصــالحپذیر مــدیرعامل
مجموعه راه رشد نیز جزو آنها بود ــ انتخاب شد و برای شرکت در مرحلهی نهایی که در روز دوم برگزار شد دعوت شدند.
در روز دوم و در نشست «توسعهی حرفهای جوانان» ،که به میزبانی اتحادیهی تعاونیهای کشاورزی کشور هند ( )IFFCOبرگزار شد،
سخنرانان بینالمللی از تجربههای تعاونیهای موفق خود برای جوانان و دانشجویان شرکتکننده در این نشست سخن گفتند که آناهیتا
اصالحپذیر نیز در این بخش به ایراد سخنرانی پرداختند.
در این سفر فرشید یوسفیمقدم ،از اعضای تعاونی برگ نو ،به نمایندگی از کمیتهی جوانان در این نشست حضور داشت و سخنرانیای در
خصوص دستآوردهای این تعاونی در شهرستان چابهار ارائه داد .در پایان این نشست 5 ،تیم راهیافته به مرحلهی پایانی به رقابت با
یکدیگر پرداختند و در پایان  3تیم نخست معرفی شدند.

