وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار
روﺳـﺘﺎﯾﯽ از زﺑـﺎن وزﯾـﺮ ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸــﺎورزی -اﺧﺒــﺎر اﻗﺘﺼــﺎدی –
اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮزاد ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻃﺮح اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﮐﺸﺎورزی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ
ﮔﺰارش ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺣﻮزه ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮاﺑﺮ  1139ﻓﻘﺮه  ،ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرا
ﻣﻌﺎدل  471ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  11504ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و آﻣﺎر
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺼﻮب در ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  209ﻣﻮرد
ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر  2681ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  150ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر 1965
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد و اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات و ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻃﺮحﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن  11اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  28ﻃﺮح
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﯿﺰان  215ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺪان ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،اﯾﻼم،
اﺻﻔﻬﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز
در ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی
ﻃﺮحﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻨﯽ و واﺣﺪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی

ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ
اﺟﺮا ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه
 8ﻣﻮرد ،ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺣﺪاث ﯾﮏ ﺑﺎب اﻧﺒﺎر 7500
ﻋﺴﻞ در اﺻﻔﻬﺎن ،ﭘﺮوژه ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﮐﺸﺎورزی در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر و ﭘﯿﮑﺮه روﯾﺸﯽ
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﻮﺟﺎری و ﻓﺮآوری ﺑﺬر ،اﺣﺪاث دو ﺑﺎب اﻧﺒﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و اﯾﺠﺎد

ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن ﮔﺮدو ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  10ﻫﮑﺘﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻃﺮحﻫﺎی اﻟﮕﻮﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﯿﺮ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی
داﻣﺪاران اﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺿﻤﻦ اﺣﺪاث
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام و ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻤﻊآوری ﺷﯿﺮ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 30ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای  20ﻧﻔﺮ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  50ﻧﻔﺮ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ
در ﺣﺎل ﺗﺴﺮی ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ.
ﺷﯿﺮزاد در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﺧﯿﺮا” اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﻣﯽ اﻗﺘﺼﺎد )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( و ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻠﻮی در راﺳﺘﺎی
اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ،ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺮده و
ﮐﺎرﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﯾﺎدﺷﺪه
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان در اداﻣﻪ
اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺣﺎل اﻧﻌﻘﺎد دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ
از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﺖ
ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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