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شامل: تسهیالت بندهای )الف( و )ب( تبصره  فراگیرارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن بسته اشتغال  -

، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و طرح کاورزی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه 69( قانون بودجه سال 81)

 اجتماعی و دستگاه های اجرایی ذیربط

 عاملارائه آخرین وضعیت طرح رونق تولید توسط دستگاه های ذیربط و بانک های  -
 

 اهم موارد مطروحه:
یک هفتهه  و تبر در این جلسه ابتدا آقای دکتر درویشی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری)ع(  

 روسهتا   52جلسه عنوان داشتندکه فرصت های ایجاد اشتغال در روستاهای کشور در حال شناسایی است که در استان بوشهر نیهز   بسیج در خصوص دستور کار
در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در برخی روستای هدف مناطق نمونهه گردشهیری توسهد اداره کهر میهران فرهنیهیع صهنایو دسهتی و         بدین منظور 

و توسد بنیاد مسکن در حال اجرا می باشد و امید می رود با اعتبارات اشتغال روستایی که در همین راستا به استان ابالغ شده اسهت   گردشیری شناسایی شده
واحهد تولیهدی    69در طرح رونق تولید تا کنون به  به فعلیت رسیدن فرصت های سرمایه گذاری صورت گیرد.و زمینه سازی الزم برای ایجاد مشاغر روستایی 

 سهیالت پرداخت شده است.ت
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را تشریح کردند. در این و ایشان آئین نامه اجرایی حمایت از توسعه  کار و رفاه اجتماعی: مدیر کل تعاون،

دوره بازگشهت و نهرس سهود     دستیاه های اجرایهیع  آئین نامه به بانک های عامرع مناطق هدفع سهم بخش های مختلفع اعضای کارگروهع وظایف دبیرخانه و
 تسهیالت اشاره شده است.

ارائه قانون بودجه  91 ( تبصرهب)و  (الف)سپس شیوه نامه اعطای تسهیالت اشتغال زا به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب موضوع بند 
درصد ابالغ  59میلیارد ریال آن معادل  9955نک های عامر استان تخصیص یافته است که مبلغ میلیارد ریال به با 2269یالت مبلغ هدر این بخش از تس عشد

 شده است.
می باشد که این تعداد به تفکیهک ههر شهرسهتان     نفر 2992در ادامه گزارشی از طرح کارورزی دانش آموختیان دانشیاهی ارائه شد سهم استان در این طرح 

جذب شده اند کهه   نفر 292 نوتاکن تشخیص داده شده است.نفر واجد شراید  9616و بوده نفر  6229نندگان برای این طرح تعداد ثبت نام کع توزیو شده است
واحد پذیرنده توسد اداره کر آموزش فنی و  991در این زمینه شهرستان های گناوهع دشتی و دشتستان بیشترین کارورز را جذب نموده اند. در این زمینه تعداد 

 حرفه ای تائید شده است.

نفهر   991 تولید ثبت نام نموده انهد از ایهن تعهداد   تسهیالت رونق نفر در سامانه بهین یاب برای دریافت  122تا کنون  مدیر کل صنعت، معدن و تجارت:

نفهر   69بانهک هها ارجهاع شهده اسهت و      نفر به شعب  926می باشد.  نفر مربوط به اداره کر صنعتع معدن و تجارت 969مربوط به سازمان جهاد کشاورزی و 
 تسهیالت دریافت نموده اند.

 به متقاضیان پرداختند.سپس هر یک از بانک های عامر به تشریح وضعیت پرداخت تسهیالت 
لی برای جذب متقاضیان واجد شراید اخذ این تسههیالت  حفرمانداران و مدیران مع در ادامه جناب آقای گراوند استاندار محترم بر همکاری دستیاه های اجرایی

د و دسهتیاه ههای   باشپایداری این من ااین تسهیالت ایجاد اشتغال پایدار می باشد لذا مهارت آموزی افراد می تواند ضو بیان داشتند که هدف از  تاکید نمودند
 ذیربد باید در آموزش افراد اهتمام الزم را داشته باشند.

 در پایان پس از تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه موارد زیر به تصویب رسید.
 



 مصوبات:
  مقرر گردید 

 تاریخ انجام عنوان مصوبه ردیف

9 
دستیاه های اجرایی نسبت به فراخهوان و شناسهایی افهراد متقاضهی اسهتفاده از تسههیالت اشهتغال روسهتایی و         

قانون بودجه اقدام و نتیجه را به اداره کهر تعهاونع کهار و رفهاه اجتمهاعی       91تسهیالت بند )الف( و  )ب( تبصره 
 منعکس نمایند.

22/9/99 

2 
جلسه ای با حضور مدیر کر دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاریع اداره کر تعاونع کهار و رفهاه اجتمهاعی و    در 

اداره کر آموزش فنی و حرفه ای ظرفیت های استان شناسایی و متناسب با این ظرفیت هها دوره ههای مههارت    
 آموزی برای  افراد متقاضی تسهیالت برگزار شود.

22/9/99 

1 
ونع کار و رفاه اجتماعی  هر پانزده روز یهک بهار گهزارش اقهدامات انجهام شهده در زمینهه پرداخهت         اداره کر تعا

قانون بودجه را به دبیرخانه سهتاد فرمانهدهی    91تسهیالت اشتغال روستایی و تسهیالت بند )الف( و  )ب( تبصره 
 اقتصاد مقاومتی ارائه نماید.

 مستمر

6 
به شناسایی واحدهای راکد و فعال سازی آنها از طریق تسهیالت ابالغی  فرمانداران و دستیاههای اجرایی نسبت

 اقدام نمایند
 مستمر

 
 

 


