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 ساعت 2.5:مدت زمان جلسه صبح 16  ساعت جلسه: 11/11/96  تاریخ جلسه:

 دستور کار جلسه: -

و ایجاد  96بودجه سال قانون  18تبصره  "ب"و  "الف"ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن بسته اشتغال فراگیر تسهیالت بندهای  -
 اشتغال پایدار در مناطق روستای و عشایری توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی و دستگاههای اجرایی ذیربط

 و خانواده  بانوان با اولویت زنان سرپرست خانوار شامل بررسی مسائل، مشکالت و ارائه راهکارها توسط مدیر کل دفتر شتغال زنان ارائه گزارشی از ا -

 ارائه گزارش پرداخت تسهیالت رونق تولید توسط بانکهای عامل -

 

 اهم موارد مطروحه:
روز چهاار شانبه  16محتارم را  سااعت  جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست جناب آقاای گراوناد اساتاندار 10/11/96مورخ  1668108پیرو دعوتنامه شماره 

آقای عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن عرض تسلیت  به مناسبت  ت استانداری برگزار گردید در این جلسه ابتدادر محل سالن جلسا 11/11/96
ت تساهیالت ی شدن پرداخایام شهادت حضرت فاطمه زهرا ) ( و عرض تبریک به مناسبت فرار رسیدن ایام ا... دهه فجر هدف از برگزاری این جلسه را بررسی روند اجرای

یی و عشاایری عناوان نمودناد. و بیاان اشتغال زا در راستای ابالغ آیین نامه ها اشتغال فراگیر ، رونق تولید و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روساتا
ا ظرفیت های خوبی برای فعال نمودن بخش خصوصی فاراه  شاده داشتند که در حال حاضر مشکل اشتغال به عنوان دغدغه اصلی مسئولین کشور می باشد و در این راست

 ذب این تسهیالت منجر به افزایش تولید و اشتغال در استان شود.رود ج است که یکی از این ظرفیت ها تامین منابع مالی این بخش می باشد و انتظار می

پس از ابالغ اعتبارات اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایری این اعتبارات به تفکیک هر شهرستان توزیاع  : تعاون ، کار و رفاه اجتماعیمحترم مدیرکل 

تاا  میلیون ریال به بانک های عامل ابالغ شده است. در این خصوص 946ریال بوده است که از این مبلغ  میلیارد 2248شد. میزان اعتبارات مصوب استان در اشتغال فراگیر 
ریال نیز در کارگروه تصویب شده است. پیش بینی اشتغال در میلیارد  394طرح به مبلغ  26پذیرش و به بانک های عامل ارسال و  میلیارد ریال 435طرح به مبلغ  32کنون 

طرحای ارائاه تااکنون  و شهرستان کنگاان و جا  ردعملک و بوشهر دارای بیشترین اوهارات این تسهیالت شهرستان های گننفر می باشد. در جذب اعتب 1411این طرح ها 
 983درصد منابع توزیعی بین استان ها  50کشور می باشد که بر اسا  درصد از کل تسهیالت  34/2استان  در تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری سه  ننموده اند.

 میلیارد ریال پذیرش شده است . 65تسهیالت طرح با  6میلیارد ریال به استان اختصاص داده شده است در این راستا 

در بحث اشتغال ، در شرایط موجود تمایل به سمت دریافت تسهیالت پایین است که در این زمینه دستگاههای اجرایای بایساتی  فرماندار محترم شهرستان بوشهر :

 کنند و انگیزه الزم را در افراد ایجاد نمایند.بطور جدی تری به مساله ورود 

در جلسه کارگروه اشتغال مقرر شد که عملکرد شهرستانها و دستگاههای مربوطه شفاف شود و  معاون محترم امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری :

ا که برگشت می دهند دالیل آن ها  ر ها مکلفند پرونده هایی برای بانک ها نیز یک هفته برای بررسی و دو هفته برای پرداخت تسهیالت در نظر گرفته شده است و بانک
 ذکر نمایند .

هزار نفر را تحت سرپرستی دارند از این تعداد باالغ  185نفر زن سرپرست خانوار در استان بوشهر داری  که در حدود  38635تعداد  بانوان و خانواده : محترم  مدیر کل

استان اول زنان سرپرست خانوار جوان می باشاد کاه  5( و بهزیستی می باشند . استان بوشهر در ردیف میته امداد امام خمینی ) ره کاداره کل پوشش هزار نفر تحت  21بر 
فرصت شاغلی ویا ه زناان سرپرسات خاانوار از  130در نه ماهه سالجاری تعداد  این امر به عنوان یک فرصت مناسب برای توانمند سازی و اشتغال آنان محسوب می شود .

نفار  60گروه همیار زنان سرپرست خانوار در سراسر استان مشغول به فعالیت می باشند که از این طریق تعاداد 12اه  شده است همچنین تعداد طریق پرداخت تسهیالت فر
حسانه باه زناان قارض المشغول به کار شده اند . با امضای تفاه  نامه میان بانک قرض الحسنه مهر و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای پرداخات تساهیالت 

 پرداخت خواهد شد .قرض الحسنه مهرفقره تسهیالت می باشد که از طریق بانک  400میلیون ریال ، سه  این استان  30سرپرست خانوار تا سقف 
 از عمده ترین مشکالت زنان بوی ه زنان روستایی نداشتن بازار برای فروش محصوالت خود می باشد .

ساانی استاندار محترم بر تسریع و تسهیل سازی در فرآیند پرداخت تسهیالت اع  از اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار روستایی و عشایری و اطالع ردر پایان جناب آقای گراوند 
 از طریق رسانه های مختلف تأکید نمودند .

 ر اعضاء موارد زیر به تصویب رسید .ظپس از بحث و تبادل ن
 



 مقرر گردید مصوبات:

 تاریخ انجام دستگاه پیگیری کننده مصوبهعنوان  ردیف

1 
)  استان بانک های عامل نسبت به پذیرش پرونده متقاضیان تسهیالت تا سقف تسهیالت سه 

 983قانون بودجه ( و  18میلیارد ریال تسهیالت اشتغال فراگیر ) بند الف و ب تبصره  2249
 .اقدام نمایندمیلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری 

 12/11/96 بانک های عامل

2 
هفته پس از ارجاع پرونده متقاضیان تسهیالت به شعب خود  3بانک های عامل ظرف مدت 

 نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند .
 12/11/96 بانک های عامل 

3 
در  از تسهیالت ذکر شده ی دارای اولویت برخی از بخش ها بری  مشکالتی نظیر عدم سه  
ه وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی منعکس شده بو سایر موارد جمع بندی و صورتجلسه  1بند 

 و رونوشت آن به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود .

اداره کل تعاون ، کار و رفاه 
 اجتماعی 

23/11/96 

4 
رفاه اجتماعی،  ابالغ کامل تسهیالت طی مکاتبه ای با امضای استاندار به وزارت تعاون، کار و 

 اشتغال روستایی روستایی و اشتغال فراگیر مورد پیگیری قرار گیرد.
اداره کل تعاون ، کار و رفاه 

 یاجتماع
23/11/96 

5 
به منظور بررسی روند پیگیری تسهیالت ذکر شده در شهرستان ها جلسه ای با حضور استاندار 

 برگزار می گردد .محترم و فرمانداران شهرستان ها 
اداره کل تعاون ، کار و رفاه 

 اجتماعی 
25/11/96 

6 

پرونده های ارسال و مبلغ تسهیالت به منظور پیگیری روند پرداخت تسهیالت گزارشی از تعداد 
بانک و  ارسال بهشده از دستگاههای اجرایی ، بررسی کمیته فنی ، مصوب کارگروه اشتغال، 

دستگاه اجرایی و بانک عامل تهیه شده و بصورت هفتگی به  ،پرداخت شده بصورت شهرستان
 .دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود 

اداره کل تعاون ، کار و رفاه 
 اجتماعی 

 مستمر

7 

به منظور ایجاد بازارچه فروش محصوالت روستایی و عشایری در جلسه ای با حضور مدیر کل 
داری ، شهرداری بوشهر ، مدیران سازمان جهاد کشاورزی ، امور عشایر امور بانوان و خانواده استان

، سازمان صنعت ، معدن و تجارت و اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نسبت 
در دو نقطه از شهرستان های استان اقدام نموده و نتیجه ایجاد بازارچه به مکانیابی و ارائه طرح 

 ماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند را به دبیرخانه ستاد فر

مدیر کل امور بانوان و 
 خانواده

25/11/96 

 
 

 

 


