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 ساعت 2 مدت زمان جلسه: صبح 6  ساعت جلسه: 2/6/66  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه:

 ارائه گزارش آخرین وضعیت طرح کارورزی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -

 ارائه روند اجرایی شدن برنامه اشتغال فراگیر -

 اهم موارد مطروحه:

در ابتدای جلسه آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرح مختصری از دستور کارهای جلسه بدین شرح ارائه   

وع در سطح نمودند. در دستور کار اول جلسه هدف ارائه برنامه های دستگاههای اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی در تعامل با دستگاههای متب

سته ملی و استان می باشد که در این جلسه برنامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می گردد. دستور کار دوم ارائه گزارشی از ب

 . اههای اجرایی ذیربط می باشدهر یک از دستگو عملکرد  اشتغال فراگیر و بررسی تکالیف

درصد جویندگان  04جویندگان کار فارغ التحصیل دانشگاهی در کشور رفاه اجتماعی :  آقای وطن خواه معاون اداره کل تعاون کار و

 درصد می رسد. در حوزه عرضه کار تاکنون اقدامات زیادی انجام نشده 04کار را تشکیل می دهد این در حالی است که در استان ما این رقم به 

گاهاً فرصت های شغلی ایجاد شده متناسب با مهارت فارغ التحصیالن  ت های شغلی مواجه هستیماست با وجودی که ما با کمبود فرص

یکی از طرح های مطرح شده برای رفع این مشکل، طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی می باشد. طرح کارورزی از  ،دانشگاهی نبوده است

گسترده ای از طریق رسانه ها صورت گرفته است. در سطح  به همه دستگاههای اجرایی استان ابالغ شده است و اطالع رسانی 91/0/19تاریخ 

نفر است. که این تعداد بر اساس توانایی دستگاههای  0194هزار نفر پیش بینی شده است که سهم استان بوشهر  954کشور این طرح برای 

 اجرایی موجود توزیع شده است .

شان گزارشی از برنامه اشتغال فراگیر شامل اهداف طرح راهبردی و ای آقای عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

 رسته فعالیت های منتخب ارائه نمودند . و سیاست های اجرایی طرح 

پس از آن مسئولین محترم سازمان جهادکشاورزی ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، اداره راهداری و حمل و نقل 

عات جاده ای ، اداره کل کمیته امان خمینی ) ره ( ، اداره کل بهزیستی ، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت و اداره کل ارتباطات و فناوری اطال

 را دارد ارائه نمودند .  19رسته فعالیت و طرح های منتخب خود که قابلیت ایجاد اشتغال در استان طی سال  گزارشی از

بر استفاده از ظرفیت های موجود استان شاامل آبازی پاروری ،    ، در ادامه جناب اقای دکتر ساالری استاندار محترم ضمن تقدیر از حضور اعضاء 

ی و گردشگری تاکید کردند و تصریح نمودند که یکی از ظرفیت های استان که اخیراً با تصویب ناماه هیئات   کشاورز ،بازرگانی و تجاری ، صنعت

وزیران درخصوص ورود کاالی ته لنجی ایجاد شده است می تواند زمینه ساز تحولی گساترده در بازرگاانی سانتی ، افازایش معیشات ملواناان و       

 تثبیت اشتغال آنان باشد .  
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 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :

با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی سهمیه ای را برای هر واحد صنعتی و  –الف 

کارورزی فارغ التحصیالن استان بر اساس ظرفیت اشتغال این واحدها جهت پتروشیمی 

 نامه ای به آنها اعالم نماید . مشخص و طی

به منظور تعیین وضعیت اشتغال استان باا همکااری ساایر دساتگاههای اجرایای       –ب 

اقادام و  و نرخ بیکاری واقعی، نسبت به شفاف سازی شاغلین رسته فعالیت های مختلف 

 نتیجه را در جلسات آتی ستاد ارائه نماید .

قدامات خود را در راستای ابالغ برنامه کلیه دستگاههای اجرایی برنامه ها و ا –ج 

اشتغال فراگیر جهت جمع بندی نهایی به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارائه 

 نمایند .

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی 
90/9/19 
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