اﯾﺠـﺎد  27ﻫـﺰار ﻓﺮﺻـﺖ ﺷﻐﻠـﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ  2000ﺗﻌﺎوﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
][ad_1
اﻟﺒﺮز ﻣﺤﻤﺪی ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی وزارت ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و
رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،در
ﺧﺼﻮص ﻃﺮح روﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎون ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﻧﺪ و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺳﺒﺐ
ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﺿﺮوری و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮده و ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ در روﺳﺘﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ واﺟﺪ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮد و ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻪ روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻫﻤﯿﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻣﺒﺎدﻟﻪ آﻧﻬﺎ دارای ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﻨﺘﯽ در روﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ در ﺳﻄﺢ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﮑﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن داده و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ را در ﮔﺮاﯾﺸﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺑﺨﺸﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﮑﺎری و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در روﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از
ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎون در ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻔﺖ:ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻀﺎی اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺟﻮاﻣﻊ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ
اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻫﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن را در ﺗﻮاﻧﺎ ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی درﺑﺎره اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻃﺮح روﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎون در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺑﻨﺪﻫﺎی  1،4و  7ﻣﺎده  27ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻋﻤﺮان وآﺑﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ در اﻫﺪاف ﻣﺘﺼﻮره اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ 54ﺧﻮﺷﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرروﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺖ  98ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﺎرده ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در روﺳﺘﺎه ﻫﺎﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در اﺟﺮای ﻃﺮح
روﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎون ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
13ﺗﺎ 14ﺷﻐﻞ در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﺗﻮﻟﯿﺪات روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت روﺳﺘﺎﯾﯽ ،دﻫﯿﺎری ،ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻓﺮش ،ﺑﻮم
ﮔﺮدی و ﻣﻌﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن
ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
و ﺗﺸﮑﯿﻞ  2000ﺗﻌﺎوﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد  27ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﯿﺶ از  9رﺳﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
وی درﺑﺎره ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح روﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎون ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح در
2ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول:ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﺠﺎد
اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﺮوﯾﺞ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ،ﺑﺨﺶ دوم:ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه.
در ﺑﺨﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮوﯾﺞ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺑﻼﻏﻮض وزارت ﻣﺘﺒﻮع ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ادارات ﮐﻞ
ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﻻزم)ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮاﻧﻪ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ( در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎت در
ﺗﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺮح ﻣﻮﺻﻮف از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد:ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت،
ﺗﺮوﯾﺞ ،اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮی و آﻣﻮزش و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه  18ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺬا
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دارﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در
ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺬﮐﻮر دارای ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﺳﻬﻢ آورده و ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ
از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺴﻬﯿﻼت 1.5
روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻮزه روﺳﺘﺎ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه وﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  5ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻪ در

ﺣﻮزه روﺳﺘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ
اﺑﻼغ آن ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی وزارت ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺮح روﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎون در 2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﯽ ﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ در  1000ﺗﻌﺎوﻧﯽ  1000روﺳﺘﺎ در ﻫﺮﺳﺎل در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ:ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻫﺪف ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﻣﺰﯾﺖ
ﺳﻨﺠﯽ روﺳﺘﺎی ﻫﺪف ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﺣﻀﻮ رﻣﻘﺎﻣﺎت
اﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺌﯿﺖ ﻣﻮﺳﺲ ،ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ ،راﻫﺒﺮی و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ
و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﻞ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و
ﺷﺮوع ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی اﺟﺮای
ﻃﺮح روﺳﺘﺎ ﺗﻌﺎون اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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