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 بسمه تعالی
 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بوشهر

 

 2:15مدت زمان جلسه:   16ساعت جلسه:   29/11/96تاریخ جلسه:  

 دستور کار جلسه:
 (18صره )شامل: تسهیالت بندهای )الف( و )ب( تبفراگیر  ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای اجرایی شدن بسته اشتغال -

 اه اجتماعی وتوسط اداره کل تعاون، کار و رفو مشاغل خانگی ، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 96قانون بودجه سال 

 .دستگاه های اجرایی ذیربط

شور با حروم کو مناطق م ییمعاونت توسعه روستا نینعقد شده مابم یاشتغال زا در قالب تفاهم نامه ها التیاز پرداخت تسه یارائه گزارش -

  .و شوراها ییکل دفتر امور روستا ریتوسط مد انیو بانک پارس نایبرکت، بانک س ادیبن ،یعلو ادیبن

 .توسط بانک های عامل تولید رونق پرداخت تسهیالت گزارشارائه  -
 

 اهم موارد مطروحه:

ست جناب آقای گراوند استاندار استان به ریا اقتصاد مقاومتی جلسه ستاد فرماندهی،  26/11/96مورخ  1699560و  1699509پیرو دعوتنامه های شماره 
مقداومتی بدا اقتصداد  اد فرمانددهیدر این جلسه ابتدا آقای دکتر عوض پور رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ست .محترم برگزار گردید

ان که از آن جمله می تو ه نموده استاشاره به دستور کار جلسه بیان داشتند که در سالجاری دولت چندین بسته سیاستی با هدف ایجاد اشتغال پایدار ارائ
شدتغال و روند  اایجاد  ،دیتصادر بخش های اق یالت با افزایش سرمایه گذارالت کم بهره اشاره نمود. این تسهیپرداخت تسهیبسته های مرتبط با به 

سهیالت  و هماهنگی و تستای پرداخت بر کلیه مولفه های توسعه استان تاثیرگذار خواهد بود. این جلسه به منظور بررسی اقدامات انجام شده در راتولید 
 ایجاد وحدت رویه بین کلیه دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شده است. 

  
می باشد که از  میلیارد ریال 2249مبلغ قانون بودجه  18 ( تبصرهب)و  (الف)بند سهم استان از اعتبارات مصوب  کار و رفاه اجتماعی: مدیر کل تعاون

 میلیارد ریال و 640نی استان با مبلغ طرح در کمیته ف 38میلیارد ریال ابالغ شده است. از محل این تسهیالت تا کنون  946درصد معادل  42این مبلغ 
وشهر با ه شهرستان بل مربوط بنفر پذیرش شده و به بانک های عامل معرفی شده است. عمده طرح های ارسال شده به بانک از این مح 916اشتغال 

بر ن ستاشده برای ا زان اعتبار مصوبطرح می باشد و شهرستان های جم و کنگان تا کنون طرحی ارائه ننموده اند. می 12طرح و شهرستان گناوه با  15
میلیارد ریال  367درصد آن معادل  23میلیارد ریال بوده است که تا کنون  983اشتغال پایدار روستایی و عشایری در توزیعی تسهیالت درصد  50اساس 

 23عامل  ایبا بانک ه ین محلاز ا به بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک ابالغ شده است. تعداد طرح های پذیرش شده و معرفی شده 
و شهرستان های کنگان، جم و  اشته درا طرح باالترین پذیرش  8شهرستان تنگستان با نفر بوده است و  324ر یال و اشتغال میلیارد 327طرح به مبلغ 

واحد مربوط به بند  157ه از این تعداد واحد بوده است ک 2110عسلویه تا کنون طرحی ارائه ننموده اند. تعداد واحدهای ثبت نام شده در سامانه کارا 
خش به مربوط به ده در این سامانواحد مربوط به توسعه روستایی و عشایری می باشد. بیشترین واحدهای ثبت نام ش 1953و  18ب( تبصره )و  ()الف

رد ریال میلیا 200 اغل خانگیاز مش میزان اعتبارات تخصیص یافته به استان از محل تسهیالت ساماندهی و حمایت واحد است. 1884کشاورزی با تعداد 
میلیارد ریال به بانک های  39.7ت طرح پشتیبان با مبلغ تسهیال 73میلیارد ریال آن به بانک های عامل ابالغ شده است. تا کنون  185می باشد که 

میلیاردر یال  43ح مستقل نیز مبلغ طر 789تسهیالت شده اند، همچنین به اخذ میلیارد ریال موف  به  18.8طرح با مبلغ  36عامل معرفی شده است که 
 تسهیالت پرداخت شده است.

امدام )ره( و  فرمان حضرت : مطاب  تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی و مناط  محروم کشور با ستاد اجراییدفتر امور روستایی و شوراها مدیر کل
 183پرونده با مبلغ  24ت. تعداد قابل افزایش اس میلیارد ریال 400که تا  می باشد میلیارد ریال 200سهم استان جهت پرداخت تسهیالت بانک پارسیان 

ی و منداط  محدروم وسعه روستایمیلیارد ریال به بانک پارسیان ارسال شده است که تا کنون تسهیالت پرداخت نشده است. مطاب  تفاهم نامه معاونت ت
 78ارسدال شدده و  سینا یال به بانکمیلیارد ر 2290پرونده با مبلغ  2290میلیارد می باشد که  400کشور با بنیاد علوی و بانک سینا سهم استان بوشهر 

میلیون ریدال تسدهیالت دریافدت  70با مبلغ پروژه  10و  تصویبمیلیارد ریال  249پرونده با مبلغ  33میلیون ریال پذیرش شده و  746.5پرونده با مبلغ 
میلیدارد  1.5پرونده به مبلدغ  2 وب،پرونده مص 4به بانک ارسال، میلیون ریال  32پرونده به مبلع  19ت بانک بوده میلیارد ریال سهم پس 40نموده است. 

 ریال پرداخت شده است.
تایی و اشتغال روس عمده ترین مشکل بخش کشاورزی مربوط به عدم ابالغ کامل اعتبارات سهم استان در تسهیالت رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

د مهندسی کشداورزی تعددا زمان نظامامیلیون ریال می باشد. در زمینه تهیه طرح های توجیهی عالوه بر س 500و عدم پذیرش طرح های زیر عشایری 
 .فعال می باشندواحد از شرکت های خدمات مشاوره ای و در خصوص طرح های کوچک مدیریت  جهاد کشاورزی شهرستان ها  12

  نوسازی واحدها پرداخت شدده اسدت کده نسدبت بدهبازسازی و  تسهیالت برای هفقر  6تسهیالت رون  تولید  در مدیر کل صنعت، معدن و تجارت:
از محل طرح فقره تسهیالت  120 . داشته است ک ها عملکرد بیشتریاین بخش بانک صادرات نسبت به سایر باناشد در ب کشور دارای روند کندی می



2 
 

همچنین   طرح توسط بانک ها پذیرش نشده است. 200حدود  سامانهطرح ثبت نام شده در  377از  شده است.پرداخت رون  تولید به بنگاههای تولیدی 
 بانک های عامل تسهیالت مربوط به صنوف تولیدی را در برخی از شهرستان ها پذیرش نمی کنند در صورتیکه ما در همه شهرستان ها صدنوف تولیدد

در حدالی کده فقره پرداخت شده است  19فقره تصویب و  41متقاضی ثبت نام نموده اند،  484تا کنون  در سطح کشوربخش گردشگری  درفعال داریم. 
 به بانک ارسال شده است. طرح تصویب شده و  2تنها  در استان بوشهر

ایی و عشدایری و تسدهیالت ت، اشتغال روسدقانون بودجه 18 ب( تبصره )و  (تسهیالت بند )الفپرداخت در این جلسه بانک های عامل عملکرد خود در 
 رون  تولید ارائه نمودند.

سط دسدتگاه هدای محل تسهیالت پرداخت می شود که گزارش آن تو 5: در حال حاضر از معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری
از  .ا مدی باشددبده شهرسدتان هد واگذاری نقش بیشتریاز اتفاقات خوب طی چند ماهه اخیر رویکرد شهرستانی استاندار و یکی اجرایی ذیربط ارائه شد. 

جرایدی داشدته تگاه هدای اسددبانک های عامل و  ،اهداف این جلسه این است که در آینده در نظر داریم به صورت مستمر مقایسه ای بین شهرستان ها
 این جلسه برای هماهنگ شدن اطالعات برگزار شده است.   وباشیم 
درسدت مندابع در  ایی بدر هددایتبا عرض تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه و همچنین جانباختگان سانحه هو د استاندار محترمجناب آقای گراون پایاندر 

ند و ولویت اول خود قرار دها به عنوان افرمانداران بحث اشتغال ر تاکید نمودند و عنوان داشتند کهو پرهیز از توزیع بدون برنامه پول جهت ایجاد اشتغال 
ا مشارکت فرمانداران ا تسهیالت ببصدا و سیما برای اطالع رسانی در رابطه  همچنین شغلی را با توجه به ظرفیت های شهرستان بازبینی نمایند رسته ها

 و دستگاه های اجرایی اقدام نمایند.

 مصوبات: 
 مقرر گردید: 

جرای تاریخ ا دستگاه پیگیری کننده عنوان مصوبه ردیف

 مصوبه

1 
ت ته فعالیدها، رسدر شهرستان  بازنگری در رسته فعالیت های اقتصادی منتخببه منظور 

به ستند  شتغال ههایی که دارای بیشترین ظرفیت و اثر فزاینده در ایجاد ارزش افزوده و ا
 .دبیرخانه کارگروه  اشتغال استان ارسال شود

 6/12/96 فرمانداران کلیه شهرستان ها

2 

 ی مختلف،رایی و شهرستان هابین بخش های اج هم استانتسهیالت سبا توجه به توزیع 
اسفند  در صورت عدم جذب تسهیالت توسط شهرستان یا بخش های اجرایی تا هفته اول

قاضدی ی دارای متبخدش هدا و شهرسدتان هداسدایر ماه نسبت به جابه جایی اعتبار بین 
 شود.اقدام  تسهیالت

 7/12/96 استان دبیرخانه کارگروه اشتغال

3 
ده و سازو کارهای الزم جهت جذب تسهیالت رون  تولید در بخش گردشگری فراهم شد

 ل شود.ساستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ار گزارش جذب این تسهیالت به دبیرخانه
اداره کل میراث فرهنگی، 
 فرمانداران کلیه شهرستان ها

15/12/96 

4 
ادامه  ی پگیریبرا در طرح رون  تولید دالیل عدم مراجعه برخی از متقاضیان به بانک ها 

سدتاد  بررسی و تعیین تکلیف شده و گدزارش آن در جلسده آتدیروند پرداخت تسهیالت 
 شود.ارائه فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

اداره کل صنعت، معدن و 
 تجارت

7/12/96 

5 
ن ی و تعیدیبرخی از طرح ها توسط بانک ها بررسدر طرح رون  تولید دالیل عدم پذیرش 

 شود. تکلیف شده و گزارش آن در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح
ونت امور اقتصادی و منابع معا

 استانداریانسانی 
7/12/96 

6 
رسدی برتنگستان ستان زمین برای طرح پرورش جوجه یک روزه در شهر واگذاریمشکل 

 و در اسرع وقت مرتفع شود.
اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
7/12/96 

7 
 ردیرستان برای طرح احداث کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در شهواگذاری زمین  مشکل

 بررسی و در اسرع وقت مرتفع شود.
اداره کل منابع طبیعی و 

 یآبخیزدار
7/12/96 

8 
یت در اولو کمبود آب در استان، پرداخت تسهیالت جهت احداث گلخانهبا توجه به مشکل 

 قرار گیرد.

 -سازمان جهاد کشاورزی
بانک  -دبیرخانه کارگروه اشتغال
 های عامل

 مستمر

9 
 لبانک های عام با توجه به الزام در جذب تسهیالت سهم استان تا پایان تیرماه سال آتی،

ن قدانو 18 ب( تبصره)و  (متقاضیان تسهیالت بند )الفنسبت به پذیرش و بررسی پرونده 
 یند.استان اقدام نما تسهیالت سهمو اشتغال روستایی و عشایری حداقل تا سقف 

 28/12/96 بانک های عامل

10 
ل روسدتایی و قدانون و اشدتغا 18به منظور ابالغ کلیه تسهیالت بند )الف( و )ب( تبصدره 

طح ملدی سدمکاتبات الزم با بانک های عامل در  عشایری سهم استان ، نسبت به انجام
   اقدام و رونوشت به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شود.

 7/12/96 بانک های عامل

 
 


