وزﯾـﺮ رﻓـﺎه ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮد؛ ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ/
اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع روﺳﺘﺎﯾﯽ

وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﺟﺮای ﺳﻪ ﭘﺮوژه
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﻦ ﻧﺴﻠﯽ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد.

اﻗﺘﺼﺎد

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ
ﻋﻠـﯽ رﺑﯿﻌـﯽ در ﻣﺮاﺳـﻢ ﺗﻮدﯾـﻊ و ﻣﻌـﺎرﻓﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺪوق ﺑﯿﻤـﻪ
ﮐﺸﺎورزان ،ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻪ ﭘﺮوژه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را در
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻓﻘﺮ ﺑﯿﻦﻧﺴﻠﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی
در ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ و وﺟﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی در روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﻘﺮ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﺷﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از
آﯾﻨﺪه را در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ.

رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ در ﻣﻌﺮض ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
وﺿﻌﯿﺖ رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﯽ را دارﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه
 ۴ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد
را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
وزﯾﺮ رﻓﺎه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺑﯿﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ در روﺳﺘﺎﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ اﺷﺘﻐﺎل روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﻪای ارزان
ﻫﻤﺮاه ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی اﻓﺮاد ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ وام  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﮔﺮه ﺑﺰﻧﯿﻢ.
وی از ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﻣﺼﺎرف را ﻫﻢ در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ
ﻋﺸﺎﯾﺮ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮐﺴﺮی ﺑﯿﻦ  ۸ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی دارد.
رﺑﯿﻌﯽ اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﻮان اﺳﺖ و  ۸۱درﺻﺪ ارزش
داراﯾﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻏﻠﻂ در
واﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ را داﺷﺘﻪاﯾﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺴﺖ و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ اﯾﻦ
واﮔﺬاریﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ و از ﻃﺮﻓﯽ
ﺑﺎ واﮔﺬاریﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وزﯾﺮ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ اول از ﻻﯾﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی
ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺨﺶ دوم
آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۹۷اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﺑﻌﺎد ﻓﻘﺮ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدهاﯾﻢ و در آن ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺮ درآﻣﺪی را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ در ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻻﯾﻪ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻘﺪﯾﻢ دوﻟﺖ ﮔﺮدد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد دارای دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ رﯾﺴﮏ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی را ﮐﺎﻫﺶ دادهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﻠﻮ ﺑﺒﺮﯾﻢ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ
ﺻﻨﺪوق روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ آن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮد.
رﺑﯿﻌﯽ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺻﻨﺪوق آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺑﯿﻤﻪﭘﺬﯾﺮی را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.

