
 آوردِ سفر هند ره

 های جوان  رشد در کمیته جهانی تعاونیمعرفی راه 

دام  در کشور هند و شهر دهلی اق  1397بهمن    10  و  9های  ها در آسیا با همکاری دفتر اروپایی خود در تاریخی تعاونیالمللبین   یاتحادیه

دانشجو و محقق    100با حضور بیش از    « 2.0Coopathon»  و  1« ای جوانانحرفه   ینشست توسعه »  نشست با عناوین  دوبه برگزاری  

ر اختیار  دبا  و    در آن شرکت کرد  به نمایندگی از این تعاونی  ،پذیراصالح آموزشی راه رشد، آناهیتا  ـ  نی فرهنگی  مدیر عامل تعاو  که  کرد

 . رانی پرداختن نشست به ایراد سخن یک تعاونی آموزشی برای جوانان حاضر در ای  یساله سی موفق    یگذاشتن تجربه 

محلــی، ملــی و    یکردن توســعهمند به دنبــا هآموزان و دانشجویانی که عالقتوسعه و دانشای در فضای برای جوانان حرفه این دو نشست

 به رقابت بپردازند.  همو با    رندگذابرا به اشتراک    شاندیگر همکاری کنند و ایده هایرفته شده بود تا با یکالمللی هستند در نظر گبین

بــالو ایــر و  هــا   ی تعاونیالمللــ بین  یآمدگویی مدیر دفتر آسیایی اتحادیهپس از خوش  «،Coopathon 2.0»و در نشست    نخستدر روز  

هــای  گروه  هکنندگان حاضر در این نشست بشرکت  و سنگاپور  سریالنکا ،مریکااهای هند، اساتیدی از دانشگاه از سویرانی ایراد چند سخن

  10برتر از    یایده  5ند و در پایان  کرددر قالب تعاونی    یوکارنفره تقسیم شدند و بر اساس مد  بیزنس کانواس اقدام به ایجاد کسب  5تا   4

  مــدیرعامل  پذیراصــالح  آناهیتــاکــه  ــــ  ین نشســت  داوران ا  از سوی  ،وکارهای اینترنتی طراحی شده بوددر قالب کسب شاناکثر، که ایده

 .دعوت شدندنهایی که در روز دوم برگزار شد    یشرکت در مرحله  برایانتخاب شد و  ها بود ــ  آن  وجز  مجموعه راه رشد نیز

اتحادیه  «،ای جوانانحرفه   یتوسعه»در روز دوم و در نشست     ، ( برگزار شدIFFCOهای کشاورزی کشور هند )تعاونی   یکه به میزبانی 

آناهیتا  کننده در این نشست سخن گفتند که  های موفق خود برای جوانان و دانشجویان شرکت های تعاونی المللی از تجربهرانان بینسخن 

   .پرداختندرانی  پذیر نیز در این بخش به ایراد سخن اصالح 

در    ایرانی سخن جوانان در این نشست حضور داشت و    یندگی از کمیتهبه نمای  ،از اعضای تعاونی برگ نو  ،مقدم  فرشید یوسفی در این سفر

داد.آخصوص دست  ارائه  تعاونی در شهرستان چابهار  این  نشست  وردهای  این  پایان  راه   5  ،در  مرحله تیم  به  با    ییافته  رقابت  به  پایانی 

 تیم نخست معرفی شدند.   3دیگر پرداختند و در پایان  یک
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