ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﺬب  ۸۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﻣﻌﻀﻞ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ در وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﻮل اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻻﻧﻪ  950ﻫﺰار ﺷﻐﻞ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ داده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﻋﺪه ،اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آن از ﺗﯿﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه
و ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺣﺎل ﺑﺎ وارﯾﺰ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺣﺴﺎب وزارت ﺗﻌﺎون ،اﻣﯿﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺒﻠﻎ  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
وزﯾﺮ ﮐﺎر» ،ﻋﻠﯽ رﺑﯿﻌﯽ« ،ﻓﻌﻼ ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﻌﺎدل  100ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮای اﺟﺮای ﮔﺎم اول آن در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪن  120ﻫﺰار ﮐﺎرورز ﺷﻮد.
وزﯾﺮﮐﺎر درﺑﺎره اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﮔﻔﺖ:

»اﻣﺮوز دﯾﮕﺮ ﯾﮏ درﺻﺪ رﺷﺪ ،ﺻﺪﻫﺰار ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؛ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ رﺷﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ،
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﮐﺴﺮی دارﯾﻢ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ«.

ﺑﺎ وﺟﻮد آﻣﺎر رﺳﻤﯽ  3ﻣﯿﻠﯿﻮن و  300ﻫﺰار ﺑﯿﮑﺎر در ﮐﺸﻮر ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ  80ﻫﺰارﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮐﺎرورزی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻃﺮح را
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﮐﺴﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

اﻣﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺰرﯾﻖ اوﻟﯿﻦ ﻗﺴﻂ اﺟﺮای آن
»ﻫﺎدی اﺑﻮی« ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل وزارت ﮐﺎر ،درﺑﺎره ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ از رﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد«.
اﯾﺠﺎد  950ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در ﺳﺎل ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﮔﺮ رﺷﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ

رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﮐﺎر آن را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﮐﻞ اﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻐﻔﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﺤﺮﯾﮏ را ﺑﺮ روی رﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮﮐﺸﺶ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﻐﻞ ﻻزم ،اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﮕﺎه رﺳﻤﯽ آن
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  karvarzi.mcls.gov.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

