اﯾﺠﺎد15ﻫﺰار و 600ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧـﺖ ﯾـﮏ رﯾـﺎل وام – اﺧﺒـﺎر
ﺗﺴﻨﯿﻢ
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رﺿﺎ ﺗﺎزﯾﮑﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻠﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار
)ﺗﮑﺎﭘﻮ( در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری
ﻗﻘﻨﻮس ،ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺷﺘﻐﺎل
ـﺖ
ـﺎﻟﺰای دوﻟـ
ـﺎی اﺷﺘﻐـ
ـﯽ از ﻃﺮحﻫـ
ـﻮان ﯾﮑـ
ـﻪ ﻋﻨـ
ـﺎﭘﻮ( ﺑـ
ـﺪار )ﺗﮑـ
ﭘﺎﯾـ
ﮔﻔﺖ:ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺪار )ﺗﮑﺎﭘﻮ( اﺳﺖ .در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ،ﻣﻮﻓﻖ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺣﺪود 15ﻫﺰار و 600ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت زﯾﺎده داﺷﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺮدم
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ ،در رﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻟﻮﯾﺖ دار اﺳﺘﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ اﻓﺰود:در ﮔﺎم اول دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
در اﯾﻦ رﺳﺘﻪ ﻫﺎ زﻋﻔﺮان و ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ،ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻮد .در رﺳﺘﻪ ﭘﻮﺷﺎک ﺳﻔﺎرش  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ از 4ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد 4ﻫﺰار ﺷﻐﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺳﺘﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﺳﻮی ﮔﻤﺮک و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺻﺎدر
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﺗﺎزﯾﮑﯽ اداﻣﻪ داد :در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺎک ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺪرﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪود  25ﺑﻮم ﮔﺮدی
ﻧﯿﺰ
ﺟﺪﯾﺪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﻮزه آی ﺗﯽ و زﻧﺒﻮرداری
ﺣﺪود 30ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﺗﺎزﯾﮑﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﺠﺎد 100ﻫﺰار ﺷﻐﻞ را در ﻃﺮح »ﮐﺸﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻗﺮارداد« ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﮐﺮده اﯾﻢ  ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 10ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در
ﻃﻮل اﯾﻦ 2ﻣﺎه در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ .در راﺳﺘﺎی ﻃﺮح »ﮐﺸﺖ
در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار،
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮارداد«
ﻗﺮاردادی ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و دو ﺷﺮﮐﺖ زﻋﻔﺮاﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎزارﺳﺎزی ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻠﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر وزارت ﮐﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ
زﻋﻔﺮان ﺣﺪود  100دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺸﮏ ﮐﻦ در5اﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﻧﺼﺐ دارد و 30ﻧﻔﺮ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺸﺎورزی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان آﻣﻮزش ﻫﺎی
ﮐﺎﺷﺖ و داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ را آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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