
 بسمه تعالی

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر
 

 ساعت 1 مدت زمان جلسه:  صبح 11  ساعت جلسه: 9/1/99  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

  تسهیل در فرآیند پرداخت اشتغال روستایی -

 

 اهم موارد مطروحه:

ساالری استاندار محترم استان با ذکر اینکه کم توجهی به اشتغال روستایی باعث مهاجرت روستائیان آقای دکتر جناب در این جلسه ابتدا   
 به شهرها و توسعه حاشیه نشینی شده است به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه زیر ساخت های الزم در روستاها تاکید نمودند. 

روستاها بایستی شناسایی شوند و بر اساس ظرفیت هایی کهه بهرای اشهتغال در    جاد اشتغال در ان داشتند که افراد مستعد برای ایایشان بی
روستاها وجود دارد از جمله ایجاد واحدهای بسته بندی، نگهداری فرآوری محصوالت کشاورزی، ایجاد گلخانه، آبهیی پهروری و ... افهراد    

ر جلسه مقرر شد برای تسریع در اجرای برنامه های اقتصاد برای دریافت تسهیالت معرفی شوند. در این جلسه با هم اندیشی افراد حاضر د
اسهتااده   در مناطق مختله  اسهتان   معین اقتصاد مقاومتی مسئول به عنوانمقاومتی در استان از ظرفیت شرکت های دولتی و خصوصی 

ادرات مهواد ناتهی و   پایانهه صه  در جلسه شرکت نات بهرگان برای شهرسهتان دیلهم،   شود و پس از بحث در این خصوص اعضای حاضر 
انرژی و پتروشیمی کاوه بهرای شهرسهتان دیهر، مجتمهع گهازی پهارس جنهوبی و        ، سیراف را برای شهرستان بوشهر اتمی سازمان انرژی

بهرای شهرسهتان ههای    رای شهرستان جم و بنیادههای ملهی   بلویه، پتروشیمی جم و گاز فجر پتروشیمی ها برای شهرستان کنگان و عس
 تنگستان پیشنهاد دادند.دشتی، دشتستان و 

 در پایان پس از تبادل نظر اعضاء موارد زیر به تصویب رسید: 

 مصوبات: مقرر گردید: 
اجرای تاریخ  دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

 مصوبه

1 
در روستاها شناسایی و جمع  یایی بخش های مختل  اقتصادیظرفیت های اشتغال

 بندی شود.
مدیر کل دفتر  -دهیاران

 روستایی امور شهری
9/3/99 

2 
دستگاه های اجرایی ذیربط در تسهیل فرآیندهای اداری برای پرداخت تسههیالت  

 اشتغال روستایی اقدام نمایند.

دستگاههای متولی اشتغال 
 روستایی و 
 بانک های عامل

 مستمر

3 
دستگاه های اجرایی مرتبط با اشتغال روستایی نسبت به معرفهی یکهی از مهدیران    

 نمایند.اقدام دفتر امور شهری و روستایی به خود به عنوان معین اشتغال روستایی 

 سازمان جهاد کشاورزی
اداره کل صنعت، معدن و 

 تجارت
 

11/1/99 

4 
پشهتیبانی ههر شهرسهتان    مدیریت توسعه و بنا بر تصمیمات متخذه در این جلسه، 

بنابر مسئولیت های اجتماعی شرکت و نهادهای خصوصی و دولتی مسهتقر در آن  
 شهرستان ها به این شرکت ها به عنوان معین اقتصاد مقاومتی واگذار شود.

دبیر خانه ستاد فرماندهی 
 اقتصاد مقاومتی

3/9/99 

 
 

 

 


