ﺟﺬب 70درﺻﺪ ﮐﺎرورزان در ﺑﺎزار
ﮐــﺎر/ﺟﻠﻮی اﺧــﺮاج آﻧﻬــﺎ را
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺼﻮری ﻣﻌﺎون اﺷﺘﻐﺎل وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون،
ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻃﺮح ﮐﺎراﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن از ﺗﯿﺮ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﯾﺸﯽ آن در 8
اﺳﺘﺎن  70درﺻﺪ از ﮐﺎرورزان ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
دوره رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دوره رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی،
ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﮐﺎری ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻀﺎی رﮐﻮد اﺛﺮش ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺼﻮری اﻓﺰود :از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دوره رﺷﺪ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺮورش ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن
ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺮوﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺼﻮری اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﺬب
ﻧﯿﺮو ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و  75درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ در ﺳﺎل
 ،1395ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در راﺳﺘﺎی ﺟﺬب ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﺼﻮری ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ در ﮔﺎم اول ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺣﺪود دوﺳﺎل ،ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﻓﺎزغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺸﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻓﺮد ﺟﺬب ﺷﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪ
ﺳﻬﻢ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ.
او ﮔﻔﺖ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺪف ﻣﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺎزار
ﮐﺎر اﺳﺖ و دوره ﻫﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺳﻤﺶ را ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﺎرورزی ﮐﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ از ﮐﺎرورزان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

او ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در  8اﺳﺘﺎن ﻃﺮح ﮐﺎرورزی را ﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺟﺮاء ﮐﺮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  70درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺬب ﺑﻨﮕﺎه
ﻫﺎی ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
او ﮔﻔﺖ :ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻓﺮد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻮد و
ﺑﻌﺪ از دوﺳﺎل دﭼﺎر رﯾﺰش ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺪاوم در اﺷﺘﻐﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
او ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ روزه ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
او ﮔﻔﺖ :ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی از ﺗﯿﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎ
دارﯾﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﯾﻢ.
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