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مدرسه ﻋالی چرم و کفﺶ تبریﺰ

گامـی نـو در جـهﺶ تــولید

تبریـز  -ایرنـا  :راهانـدازی »مدرسـه عالـی مهارتی چـرم و کفـش« در تبریز
بـا اسـتفاده از نیروهـای زبـده در قطب چرم و کفش کشـور ،ﺿمـن اﻓزایش
تـوان رقابتـی ایـن محصـول بـا مشـابه خارجـی و ایجـاد اشـتﻐال و اﻓزایش
بهـرهوری و ارزآوری ،گامـی نـو در مسـیر جهـش تولید اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا ،نزدیـﮏ بـه پنـﺞ هـزار سـال پیـش ،مصریهـا چیزهایی
شـبیه کفـش سـاخته بودند؛ البتـه بهتر اسـت بـه آنهـا بگوییـم »پاپوش«
تـا »کفـش« از کفـش هـای مصریهـای قدیـم میتـوان بـه طـرز زندگـی
و طبقـات اجتماعـی آن زمـان پـی بـرد .تمـدن ایـران ،یونـان و رم نیـز
پاپوشهای دیگـری درسـت کردنـد کـه نشـاندهنده طبقـه اجتماعـی ﻓرد
و میـزان قـدرت او بـود.
پاپـوش (کفـش) کاالیی که از بـدو تولد خود به عنوان یکـی از اقالم ﺿروری
مـردم تبدیـل شـده اسـت ،در گـذر زمـان و جوامـﻊ مختلـﻒ کارکردهـای
متفاوتـی را بـه خـود گرﻓته اسـت .رﻓاه ،سـطﺢ درآمدی و رشـد ﻓنـاوری به
عنـوان نمونههایـی از عوامـل کلیـدی منجـر به تفـاوت رویکردهـای تولید و
خریـد در ایـن ﺻنعت شـده اسـت؛ تفاوتهایی که پاپوش را بـرای گروهی از
مصرفکننـدگان از کاالی ﺻرﻓا مصرﻓـی و ﺿروری بـه کاالیی لوکﺲ تبدیل
کرده اسـت  .در بررسـی اسـناد باالدسـتی ﺻنعـت کفش ایـران ،گزارشها و
سـندهایی گـردآوری شـده اسـت که نشـاندهنده تـالش این ﺻنعـت برای
تدویـن راهبردهای کالن از سـال  ۱3۸۶می باشـد.
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سازمان فنی و حرفه ای ،پشتوانه مهارتی صنایع است
مدیـرکل سـازمان ﻓنـی و حرﻓـه ای آذربایجانشـرقی نیـز ایـن سـازمان را
متولـی آمـوزش و مهـارت حرﻓـهای بـه تمام مشـاﻏل و حرف معرﻓـی کرد و
گفـت :سیاسـت سـازمان آموزش ﻓنـی و حرﻓـهای ،واگذاری آموزشهاسـت
و آمـوزش ﻓنـی و حرﻓـهای با این رویکـرد در راس مرکز سـنجش ﺻالحیت
حرﻓـهای قـرار میگیرد.
رﺿــا اختیــار وکالتــی بــا اســتقبال از ایجــاد مدرســه عالــی مهارتــی
چــرم و کفــش تبریــز در قطــب چــرم و کفــش کشــور ،خاطرنشــان
کــرد :مشــاﻏل موجــود در جامعــه روز بــه روز در مســیر تخصصــی
شــدن در حرکــت اســت کــه در ایــن راســتا بایــد مهــارت آمــوزی
نیــز بــا محوریــت ایجــاد مشــاﻏل جدیــد و نــو ﺻــورت گیــرد.
وی ادامــه داد :همــکاری تمامــی نهادهــا و دســتگاه هــا در
خصــوص اراﺋــه آمــوزش هــای ﺻحیــﺢ و متناســب و مــورد
نیــاز بــازار کار در حــوزه هــای مختلــﻒ مــورد انتظــار اســت.
وی همﭽنیــن در خصــوص ورود آموزشهــای مهارتــی در بخــش ﺻنعــت
گفــت :بهتریــن نفراتــی کــه متولــی اراﺋــه ایــن نــوع از آموزشهــا هســتند،
از خــود ﺻنایــﻊ مــی باشــند و بــر ایــن اســاس تجهیــز ﺻنایــﻊ بایــد از
طریــﻖ ﺻنعــت انجــام گیــرد.

آخرین متدها با پیشرفتهترین دستﮕاهها در این مدرسه ارایه میشود
رییﺲ دانشـگاه آزاد اسـالمی تبریز از تﺄسـیﺲ مدرسـه عالی مهارتی چرم و
کفـش ایـن دانشـگاه در سـال جهـش تولید خبـر داد و با اشـاره بـه این که
دانشـگاه آزاد اسـالمی دانشـگاه حـل مسـﺌله ملـی اسـت ،اﻇهـار کـرد :این
دانشـگاه در سـالی کـه گذشـت در زمینـه سـرای نـوآوری کفـش و چـرم و
تﺄسـیﺲ مرکـز تحقیقـات چـرم و کفـش و طـرح پایـش کفـش و چـرم
ﻓعالیتهـای متعـددی انجـام داده اسـت که امسـال در راسـتای منویـات
رهبـر معظـم انقالب ،رونـﻖ تولیـد کفـش کـه یـﮏ مسـﺌله اسـتانی و ملی
است ،پیشـتاز خواهیـم بـود.
عزیز جوانپور با تاکید بر این که باید رویکردی در پیش گرﻓته شود تا ﺻنعت،
لزوم حﻀور و تاﺛیرگذاری دانشگاه در حل مشکالت و ارایه راه حلها را لمﺲ
کند ،اﻓزود :دکتر طهرانﭽی رییﺲ دانشگاه آزاد اسالمی ،بحﺚ چرم و کفش
را که پیشینهای دراز در آذربایجان شرقی دارد ،را در دستور کار واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجانشرقی قرار داده است.
جوانپور خاطرنشان کرد :بعد از ایجاد نخستین مرکز علمی ،مهارتی و عمومی
رباتیﮏ و بهرهبرداری موﻓﻖ از آن ،دومین مدرسه علمی و مهارتی چرم و کفش در
واحد تبریز جهت تسریﻊ در عملیاتی کردن طرح ها به زودی راهاندازی می شود.
رﺋیـﺲ دانشـگاه آزاد اسـالمی تبریـز با اشـاره بـه برنامههـای پﮋوهش محور
دانشـگاه آزاد اسـالمی در خصـوص نـوآوری در حـوزه چـرم و کفـش ،گفت:
بیـش از  ۷۰۰زمینـه تحقیقاتـی در مـورد چالش های ﺻنعـت چرم و کفش
در قالـب برنامـه پایـش احصـا شـده کـه دانشجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی،
پایـان نامههـا و رسـالههای پﮋوهشـی خـود را در ایـن زمینـه انجـام دهند.

جوانپور با اشاره رشتههای مدرسه عالی مهارتی چرم و کفش ،گفت :کلیه
مهارتهای مربوط به ﺻنعت چرم و کفش مانند ساخت و دوخت چرم ،طراحی
و قالبسازی و پستاسازی انواع کفشهای زنانه ،مردانه ،پوتین ،چکمه ،ورزشی،
ﺻندل و ماکاسین ،آموزش مهارتهای مدیریتی و ﻓروش و بازاریابی و حسابداری
بهای تمام شده محصول از جمله رشتههای آموزشی این مدرسه مهارتی است.
وی بـا بیـان ایـن کـه دورههـای آموزشـی ایـن مدرسـه ﻓقـﻂ کوتاهمـدت و
میانمـدت مهارتـی خواهـد بـود ،اﻓـزود :ایـن دورههـا بـا اسـتفاده از آخرین
متد آموزشـی روز دنیا و بهترین دسـتگاهها و با بهرهمندی از حﻀور اسـاتید
برجسـته و مجـرب کشـور برگـزار میشـود و محدودیتـی بـرای برگـزاری
دورههـا در واحدهـای تولیـدی و ﺻنعتـی وجـود ندارد.
جوانپـور خاطرنشـان کـرد :سـرﻓصلهای اسـتاندارد آموزشـی تعییـن شـده
بـرای دورههـا مطابـﻖ آخریـن اسـتانداردهای بینالمللـی و با تاکیـد به برند
ملـی و بومـی چـرم و کفـش اﺻیـل تبریز میباشـد.
وی اﻓـزود :ایـن مدرسـه بـه همـت دانشـگاه آزاد اسـالمی و همیـاری اهالی
ﺻنعـت چرم و کفش بنا نهاده شـده اسـت که دورههـای کارورزی ،کاربنیان
و کارآﻓرینـی به ﺻورت پیشـرﻓته برگـزار میکند و در پایان هـر دوره گواهی
معتبر آموزشـی مهارتی دانشـگاه آزاد اسـالمی تبریز اراﺋه خواهد شـد.
رﺋیـﺲ دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تبریـز با تاکید بـر این که بـرای ﺛبتنام
در ایـن مدرسـه مهارتـی محدودیـت سـنی و تحصیالتی وجـود نـدارد ،ابراز
امیـدواری کـرد :بـا برنامهریزیهـای انجـام شـده در سـالجاری ،پذیـرای
حداقـل یﮏهـزار و  ۲۰۰نفـر از داوطلبـان باشـیم و ردههای مهارتـی از اول
سـال تحصیلی برگزار شـود.
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