طﺮح اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ در طﺎﻟﻘﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد
اﺟﺮای  ٢۵٠طﺮح اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن

طﺮح اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ در طﺎﻟﻘﺎن ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد
ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم )ره( اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان آﻗﺎی ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ  ،از اﺟﺮای  ٢۵٠طﺮح اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮداد.
ﷴ ﻣﮭﺪی ﭘﻮر ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  :اﯾﻦ طﺮح در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول ﺑﺎ  ١۵٠طﺮح اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ در طﺎﻟﻘﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ،اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن
طﺎﻟﻘﺎن  ،ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ و ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ،در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ اﺑﺘﺪا ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮭﻨﺎم ﺟﮭﺎﻧﯽ  ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم و ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس ،ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺖ و راه ھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
در اداﻣﮫ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ طﺮح ھﺎی اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ در ﻣﺤﺪوده ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن و ﺳﮭﻤﯿﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری اراﺋﮫ و ﮔﺎم
ھﺎی دوازده ﮔﺎﻧﮫ و راھﺒﺮدھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ از وام ھﺎی اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد.
ﺷﺶ ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای اﺟﺮای طﺮح
ﻣﺮدﻋﻠﯽ اظﮭﺎر ﮐﺮد :در ﻣﺮﺣﻠﮫ اول  ١۵٠اﻟﯽ  ٢۵٠طﺮح اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﺗﺎ  ١٢ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺟﺮا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
درﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﭘﻮرﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺘﺎد در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز در ﺣﻮزه ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪرﺳﮫ ،ﻣﺴﺠﺪ و اﺟﺮای طﺮح ھﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ را ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺘﺎد از
ﺳﺎل  ١٣٩٧و ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺳﯿﻞ زده در اﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺴﺘﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن و ﭼﮭﺎرﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺴﺘﮫ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در دھﮫ ﮐﺮاﻣﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪ ﻓﻀﻞ ﷲ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ ﺷﮭﺮ طﺎﻟﻘﺎن ﺑﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺒﺎرک ﺑﺮﮐﺖ« ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم )ره( ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و
ﺟﮭﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را در ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .
اﯾﺸﺎن در اداﻣﮫ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ زﯾﺎد در ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن ،از ﺣﻀﻮر ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم )ره( و ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ  ،اﺑﺮاز ﺧﻮﺷﻨﻮدی ﮐﺮده و اﯾﻦ رﺧﺪاد را زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﮐﺎھﺶ ﻓﻘﺮ و
ﺑﯿﮑﺎری در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

