
 بسمه تعالی
 گذاری کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهصورتجلسه 

 استان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیجلسه  و      

 کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاریعنوان جلسه: 

 استان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی        
 10 : 30ساعت:  استانداررئیس : 

 45715    شماره دعوتنامه: ریزیدبیر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه استانداری رجاییشهید  محل برگزاری: سالن 

 05/02/1400   تاریخ دعوتنامه: 08/02/1400تاریخ جلسه:  64 و 9ترتیب جلسه: 

 دستور جلسه:

  1400سال پروژه های اقتصاد مقاومتی  و  1399اقدامات دبیرخانه در خصوص تفاهم نامه جهش تولید سال 

  (ب: پروژه های تسهیالتی    الف: پروژه های زیرساختی  )ارائه گزارش آخرین وضعیت جذب اعتبارات جهش تولید 

 ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص تفاهم نامه استاندار محترم با وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 جمعبندی 

 

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان چهارمینشصت و مصوبات  اقدام کنندگان

 سازمان جهاد کشاورزی

 و گرفت قرار تصویب مورد و ارائه ذیل شرح به پروژه  6قالب  در کشاورزی جهاد سازمانهای اقتصاد مقاومتی پروژه

 .نماید اقدام دبیرخانه به آنها ماهانه عملکرد گزارش ارائه به نسبت کشاورزی جهاد سازمان گردید مقرر

های باید پروژه مجری دستگاه لذا بود خواهد مجری دستگاه عهده بر هاپروژه اتمام تا ابالغ زمان از هامسئولیت کلیه: تبصره

 هاپروژه پیشرفت و اقدامات برای درج گزارش( نیپا) مقاومتی اقتصاد پایش و پیشبرد یکپارچه نظام مذکور را در سامانه

 در و نماید ارسال استان ستاد در طرح و بررسی جهت( استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) ستاد دبیرخانه ثبت و به

 اخذ و بررسی جهت( دبیرخانه) استان ستاد به وقت اسرع در مانده الینحل دستگاه سطح در که مشکل هرگونه بروز صورت

 .نماید اعالم رفت برون راهکارهای
 تکمیل زنجیره ارزشتوسعه کشت پنبه با تاکید بر  .1

 ایجاد زیرساخت و راه اندازی مجتمع های گلخانه ای .2

 راه اندازی پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی .3

 افزایش تولید گوشت قرمز .4

 افزایش تولید تخم مرغ .5

 توسعه نوغانداری با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش .6

1 

صنعت، معدن و سازمان 

 تجارت

 قرار تصویب مورد و ارائه ذیل شرح به پروژه 3  قالب در سازمان صنعت، معدن و تجارتمقاومتی های اقتصاد پروژه

 .نماید اقدام دبیرخانه به آنها ماهانه عملکرد گزارش ارائه به نسبت سازمان صنعت، معدن و تجارت گردید مقرر و گرفت

های باید پروژه مجری دستگاه لذا بود خواهد مجری دستگاه عهده بر هاپروژه اتمام تا ابالغ زمان از هامسئولیت کلیه: تبصره

 هاپروژه پیشرفت و اقدامات برای درج گزارش( نیپا) مقاومتی اقتصاد پایش و پیشبرد یکپارچه نظام مذکور را در سامانه

 در و نماید ارسال استان ستاد در طرح و بررسی جهت( استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) ستاد دبیرخانه ثبت و به

 اخذ و بررسی جهت( دبیرخانه) استان ستاد به وقت اسرع در مانده الینحل دستگاه سطح در که مشکل هرگونه بروز صورت

 .نماید اعالم رفت برون راهکارهای
 تولید انواع اسانس،دارو و ویتامین ها بر پایه گیاهان دارویی شرکت کشت وصنعت گیاه اسانس .1

 شرکت صنایع زرین ظرف صباح-یکبارمصرف پالستیکیتولید ظروف پلی پروپیلن و  .2

 تکمیل و بهره برداری کارخانه ریسندگی ماهوت شمال .3

2 

 ،اداره کل میراث فرهنگی

 صنایع دستی و 

 گردشگری

 مورد و ارائه ذیل شرح به پروژه 3 قالب در و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری اقتصاد مقاومتیهای پروژه

 ماهانه عملکرد گزارش ارائه به نسبت اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گردید مقرر و گرفت قرار تصویب

 .نماید اقدام دبیرخانه به آنها
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های باید پروژه مجری دستگاه لذا بود خواهد مجری دستگاه عهده بر هاپروژه اتمام تا ابالغ زمان از هامسئولیت کلیه: تبصره

 هاپروژه پیشرفت و اقدامات برای درج گزارش( نیپا) مقاومتی اقتصاد پایش و پیشبرد یکپارچه نظام در سامانه مذکور را

 در و نماید ارسال استان ستاد در طرح و بررسی جهت( استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) ستاد دبیرخانه ثبت و به

 اخذ و بررسی جهت( دبیرخانه) استان ستاد به وقت اسرع در مانده الینحل دستگاه سطح در که مشکل هرگونه بروز صورت

 .نماید اعالم رفت برون راهکارهای
 راه اندازی خانه های صنایع دستی در سطح استان .1

 تکمیل بازارچه های صنایع دستی در سطح استان .2

 احیاء بافت با ارزش تاریخی گرگان با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی .3

 اداره کل شیالت

 گردید مقرر و گرفت قرار تصویب مورد و ارائه ذیل شرح به پروژه 2 قالب در اداره کل شیالتمقاومتی  اقتصاد هایپروژه

 .نماید اقدام دبیرخانه به آنها ماهانه عملکرد گزارش ارائه به نسبت اداره کل شیالت

های باید پروژه مجری دستگاه لذا بود خواهد مجری دستگاه عهده بر هاپروژه اتمام تا ابالغ زمان از هامسئولیت کلیه: تبصره

 هاپروژه پیشرفت و اقدامات برای درج گزارش( نیپا) مقاومتی اقتصاد پایش و پیشبرد یکپارچه نظام مذکور را در سامانه

 در و نماید ارسال استان ستاد در طرح و بررسی جهت( استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) ستاد دبیرخانه ثبت و به

 بررسی جهت( دبیرخانه) استان ستاد به وقت اسرع در مانده الینحل دستگاه سطح در که مانع و مشکل هرگونه بروز صورت

 .نماید اعالم رفت برون راهکارهای اخذ و

 ( 2و  1های مجتمع تولید میگو ) فاز توسعه زیرساخت .1

 های مجتمع ماهیان خاویاریتوسعه زیر ساخت .2
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 منابع طبیعی اداره کل

 مقرر و گرفت قرار تصویب مورد و ارائه ذیل شرح به پروژه 1 قالب در اداره کل منابع طبیعیمقاومتی  اقتصاد پروژه

 .نماید اقدام دبیرخانه به آنها ماهانه عملکرد گزارش ارائه به نسبت اداره کل منابع طبیعی گردید

های باید پروژه مجری دستگاه لذا بود خواهد مجری دستگاه عهده بر هاپروژه اتمام تا ابالغ زمان از هامسئولیت کلیه: تبصره

 هاپروژه پیشرفت و اقدامات برای درج گزارش( نیپا) مقاومتی اقتصاد پایش و پیشبرد یکپارچه نظام مذکور را در سامانه

 در و نماید ارسال استان ستاد در طرح و بررسی جهت( استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) ستاد دبیرخانه ثبت و به

 بررسی جهت( دبیرخانه) استان ستاد به وقت اسرع در مانده الینحل دستگاه سطح در که مانع و مشکل هرگونه بروز صورت

 .نماید اعالم رفت برون راهکارهای اخذ و

 توامند سازی و غنی سازی مراتع .1
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های شرکت شهرک

 صنعتی

 مقرر و گرفت قرار تصویب مورد و ارائه ذیل شرح به پروژه  1 قالب در شهرکهای صنعتیشرکت مقاومتی  اقتصاد پروژه

 .نماید اقدام دبیرخانه به آنها ماهانه عملکرد گزارش ارائه به نسبت شرکت شهرکهای صنعتی گردید

های باید پروژه مجری دستگاه لذا بود خواهد مجری دستگاه عهده بر هاپروژه اتمام تا ابالغ زمان از هامسئولیت کلیه: تبصره

 هاپروژه پیشرفت و اقدامات برای درج گزارش( نیپا) مقاومتی اقتصاد پایش و پیشبرد یکپارچه نظام مذکور را در سامانه

 در و نماید ارسال استان ستاد در طرح و بررسی جهت( استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) ستاد دبیرخانه ثبت و به

 بررسی جهت( دبیرخانه) استان ستاد به وقت اسرع در مانده الینحل دستگاه سطح در که مانع و مشکل هرگونه بروز صورت

 .نماید اعالم رفت برون راهکارهای اخذ و

 احداث فاز دوم شهرک صنعتی گنبد
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سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

از دستور کار پیگیری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی  های استخراج و فرآوری یدپروژهبا توجه به کنارگذاشته شدن 

 پیگیری گردد. شورای معاون استانهای مزبور در جلسات استان، مقرر گردید؛ پروژه
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 ن جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری نهمی مصوبات اقدام کنندگان

 جهاد کشاورزی

 صمت

 میراث فرهنگی

 شیالت

های جذب اعتبارات کمکمشمول اعتبارات جهش تولید موظفند کلیه تمهیدات و اقدامات الزم برای  دستگاه های اجرایی

 باشد. می ضمناً مسئولیت عدم جذب به عهده مدیر دستگاه اجراییرا به عمل آورند  فنی و اعتباری جهش تولید

معاون  به دکتر نوبختمحترم ی استاندار ای باامضانامه ،یحات ارائه شده در جلسه مقرر گردیدضتوبا توجه به  تبصره:

های پیشنهادی در جایگزینی پروژهبا موضوع موافقت با  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور محترم رئیس جمهور و 

چنانچه ابالغیه مربوط به اصالح و جایگزینی پروژه ها به استان ابالغ شد  نامه جهش تولید ارسال گردد.تفاهم

می توانند پروژه های جایگزین را اعالم کنند در غیر اینصورت پروژه های تفاهم نامه مبنای عمل  های اجراییدستگاه

 قرار خواهند گرفت.
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معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

 های عاملبانک

های عامل بانکو  ، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداریهای فنی و اعتباریجذب حداکثری بودجه کمکبه منظور 

 باشند.های عامل مینامه با بانکمجاز به تغییر بانک جهت اخذ تسهیالت و افزایش سقف تفاهم
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 بانک کشاورزی

میلیارد ریال در  1400میلیارد ریال به  600نسبت به اخذ مجوز افزایش تسهیالت از میزان  بانک کشاورزی استان

ظرف مدت یک هفته خصوص قرارداد عاملیت تفاهم نامه جهش تولید از منابع داخلی خود را از بانک کشاورزی کشور 

 و نتیجه را به دبیرخانه ارسال نماید.  اقدام

10 

 بانک کشاورزی

و واگذاری واحدهای تجاری هتل به بانک بابت بازپرداخت بدهی معوقه هتل به بانک، هتل پارتیا در خصوص رفع مشکل 

گذاری واحدهای تجاری، اقدامات بعمل آمده و با توافق طرفین در خصوص ارزش بانک کشاورزیتسریع الزم توسط 

 الزم به عمل آید.

بانک کشاورزی موافقت نماید تا شرکت با فروش تعدادی از واحدهای در صورت عدم توافق طرفین در این خصوص، 

  تجاری به غیر نسبت به تسویه بدهی معوق اقدام نماید.

11 

اداره کل بنادر و 

 دیردریانو

به  «ایجاد زیرساخت بندر تجاری خواجه نفس» نسبت به اعتبار تخصیص یافته طرح  اداره کل بنادر و دریانوردی استان

 28/12/1399مورخ  727634)به شماره  151200بندی دستگاه ملی سازمان بنادر و دریانوردی کشور به شماره طبقه

های ملی پیگیری ابالغی دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه

بوع به عمل آورد و گزارش آنرا جهت اقدامات بعدی به الزم را جهت جذب اعتبارات مزبور از طریق دستگاه ملی مت

 دبیرخانه به صورت مستمر ارسال نماید.
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 استانداری

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

دستگاه های اجرایی 

 مرتبط

پروژه های اقتصاد و  کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه با وزارت تعاون، ،تفاهم نامه جهش تولید اتبا توجه به اهمیت موضوع

در قالب کارگروه اقتصادی، اشتغال ای مقرر گردید تا پایان اردیبهشت سال جاری جلسات جداگانه 1400مقاومتی سال 

های اجرایی مرتبط برگزار با حضور دستگاهبرای موضوعات مزبور گذاری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سرمایه

 گردد.
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 راه و شهرسازی

 ایمنطقهآب 

 آب و فاضالب

 توزیع برق

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

  

شصت و سومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هفتمین جلسه کارگروه اقتصادی، در خصوص پیگیری مصوبات 

تاریخ در  های ملیحضور دکتر جهانگیری و تعدادی از وزراء و مدیران دستگاهکه با  گذاری استاناشتغال و سرمایه

با حضور دکتر میرزایی معاون  15/2/1400ای در روز چهارشنبه مورخ برگزار گردید مقرر گردید جلسه 9/12/1399

مربوط به حوزه  ه منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوباتب به صورت وبینارمحترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

های و با حضور نمایندگان مرتبط با وزارتخانهو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت نیرو ، وزارت راه و شهرسازی

های اجرایی استانی نسبت به پیگیری و هماهنگی با مدیران سطح ملی برگزار گردد. در این خصوص دستگاهمزبور 

 خود اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ارسال نمایند.
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