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 های حمایت از اشتغال به همراه سهم شهرستانی: طرح کارورزی، یارانه دستمزد، معافیت بیمه کارفرمایی، ارائه شیوه نامه اعطای تسهیالت ارائه طرح

 دیده از کروناکسب و کارهای آسیب 

 ارائه گزارش آخرین وضعیت عملکرد جذب اعتبارات تسهیالت روستایی و عشایری 

 ارائه طرح گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آنها 

 جمعبندی 

 جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری دومین مصوبات اقدام کنندگان

معاونت هماهنگی امور 

 استانداریاقتصادی 

دبیر کمیسیون شورای 

های هماهنگی بانک

 استان

های دستگاهکلیه  

 اجرایی

کلیات سند جهش گرفته در این راستا، های صورتنظر به تالشو  «جهش تولید»گذاری سال جدید به نام با توجه به نام

ای با محوریت معاونت هماهنگی به تصویب اعضای کارگروه رسید. به همین منظور مقرر شد؛ کمیته تولید استان گلستان

های اجرایی متولی تولید )سازمان جهاد به همراه دستگاه ) دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری( امور اقتصادی

های اجرایی تی و گردشگری( و دستگاهدسکشاورزی، سازمان صمت، اداره کل شیالت، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع

ای گلستان و مازندران، شرکت آّب و ای، شرکت توزیع برق، شرکت برق منطقهپیشتیان تولید )شرکت آّب منظقه

های فنی، کارشناسی را انجام داده و پیشنهادات و نظرات فاضالب استان، شرکت گاز و ...( تشکیل شده و بررسی

سازی سند جهش تولید استان به جهت تکمیل، اصالح و آماده هفته 2ظرف مدت ود را اصالحی، تکمیلی و نهایی خ

 دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

های دستگاهفنی، کارشناسی و قانونی سند جهش تولید استان پس از اعمال نظرات و پیشنهادات  نویسپیش: 1 تبصره

تا مراحل تصویب و اجرای آن طی  گذاری ارائهتغال و سرمایهشده و در جلسه آتی کارگروه اقتصادی، اش تنظیم مرتبط

 گردد.

 54560ر نظر در خصوص مکاتبه شماره اهای استان نسبت به اظه: دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک2تبصره 

از  های اقتصادی بخش غیردولتیبابت مشارکت اعتباری در طرحسازمان مدیریت و برنامه ریزی   14/2/139مورخ 

اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ارسال روز پس از ابالغ این صورتجلسه  10حدکثر  سوی بانک های استان

     نماید.

1 

سهامی آب  شرکت

 ایمطقه

اداره کل میراث 

دستی و فرهنگی، صنایع

 گردشگری

در راستای استفاده بهینه از تأسیسات آبی و افزایش اشتغال و درآمد استان، پیشنهاد مشترک شرکت سهامی آب 

در تعدادی  های گردشگریطرح اجرای بردستی و گردشگری استان مبنی ای و اداره کل میراث فرهنگی، صنایعمنطقه

وشمگیر، گلستان، بوستان، نگارستان، دانشمند، : و آب بندان  از تأسیسات آبی شامل سدهای بزرگ و کوچک مخزنی

شهید چمران، شهید دستغیب، اینچه برون، شهید ایمری، شهید قربانی، خواجه نفس، چشمه ساوه، پاسنگ، قره چشمه، 

 آباد، والغوز، سیجوال و جفاکندهآباد، محمدآباد کتول، توشن، کلو، محمدآباد گرگان، قربانشفیع  آباد، آزادشهر،فاضل
های های الزم از جمله مجوزو سایر قوانین و مقررات و اخذ مجوز استانگذاری مات مرکز خدمات سرمایهابا رعایت الز

 به تصویب رسید. آبه بخش کشاورزیعدم کاهش سهم حقبه و توجه محیطی زیست
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 برنامه قانون 27 ماده الف بند یک جزء) 1396 سال هدف روستای 118  روستایی اشتغالزایی و اقتصادی هایبرنامه نتایج اجرای به مربوط مصوبات -3

 (توسعه ششم

معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

 اداره کل بنیاد مسکن

دفتر امور روستایی و 

 ی استانداریشوراها

اداره اداره کل بنیاد مسکن، مشارکت  با)دفتر هماهنگی امور اقتصادی(  معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

های امهنبرتهیه و تدوین نقشه راه اجرایی نسبت به  ی و دفتر امور روستایی و شوراهاکل تعاون، کار و رفاه اجتماع

برای اجرایی برنامه ها یند بر فرآتا تحقق حداکثری برنامه ها را، و نظارت مستمر  اقدام اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

 .را به عمل آورند ی مورد نظرکلیه روستاها
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معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

دفتر امور روستایی و 

های و دستگاه شوراها

 اجرایی مرتبط

ها و ارائه دهندگان خدمات کسب و آپبنیان و استارتهای دانشهای شرکتظرفیت از ،هاهای متولی اجرای برنامهنهاد

ی اقتصادی هاسازی برنامهدر جهت کارآفرینی و عملیاتی (Business Development Service Provider-BDSP)کار 

 استفاده حداکثری نمایند.و اشتغالزایی روستایی 
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اداره کل آموزش فنی و 

 استانای حرفه

های سراسر فرمانداری

 استان

 افراد آموزشبه منظور های سراسر استان فرمانداریبا  نامهانعقاد تفاهمموظف به استان  ایفنی و حرفهآموزش اداره کل 

 باشند.می های اقتصادی و اشتغالزایی روستاییدر برنامه پیشنهادی هایفعالیت رسته در کار جویای
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سراسر های فرمانداری

 استان

های غیردولتی و خصوصی و ... در ها، نهادها، بخشانعقاد تفاهم نامه با بنیادها، سازمان موظف به های سراسر استانفرمانداری

 باشند.می جهت عملیاتی سازی برنامه های اقتصادی و اشتغالزایی و توسعه روستا
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معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

هماهنگی امور معاونت 

 عمرانی استانداری

های کلیه دستگاه

 اجرایی

های اقتصادی و اشتغالزایی سازی نمودن برنامههای اجرایی متولی )دولتی و خصوصی تحت قرارداد( عملیاتیکلیه نهادها و دستگاه

ه گزارش عملکرد به معاون جهت ارائ ریزی استانارسال گزارش مستمر ماهانه به سازمان مدیریت و برنامهروستایی موظف به 

 باشند.میاول محترم ریاست جمهوری 
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 .گرفت قرار اعضاء تصویب مورد اشتغال کمیته مصوبات -4

اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

های کلیه دستگاه

 اجرایی

دستگاه های اجرایی استان نسبت  ؛مقرر شد دیده از کروناکسب و کارهای آسیببا توجه به مباحث مطرح شده در خصوص 

از  های آسیب دیدهدر لیست رستههای مندرج در سامانه تسهیالت کرونا که ایر کسب و کارهای متفاوت از رستهبه احصاء س

دبیرخانه  بهظرف مدت یک هفته بندی ع خود اقدام و رونوشت را جهت جمع، جهت اعالم به وزارت متبواندگرفتهنقرار  کرونا

 رسال نمایند.اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ا کارگروه و

های فعالیت های اجرایی در خصوص رستهتبصره: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به اطالعات دریافتی از دستگاه

را جهت ارسال به وزارت  ای با امضا استاندارنامهنویس پیشدیده از کرونا،  مانده از لیست تسهیالت کسب و کارهای آسیبجا

  آماده نموده و به دفتر استاندار و دبیرخانه کارگروه ارسال نماید. روز 10ظرف مدت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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های کلیه دستگاه

 اجرایی

به  در اسرع وقت و به طریق مقتضیکلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با تسهیالت کرونا  ؛مقرر شد تسهیالت کرونادر خصوص 

 رسانی الزم را انجام دهند.، اطالعسهیالت کرونا دریافت کنندتوانند تحسب شیوه نامه مییه متقاضیان که کل
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های کلیه دستگاه

 اجرایی

، گزراش به صورت منظم و هفتگی ؛مقرر شد اغل آسیب دیدهجذب تسهیالت کرونا در جهت احیای مشبا توجه به اهمیت 

 و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیهای عامل درخصوص جذب تسهیالت کرونا به عملکرد دستگاه های اجرایی و بانک

 .دبیرخانه کارگروه و دفتر استاندار ارسال نمایند
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های کلیه دستگاه

 اجرایی

ظرف مدت یک هفته باشد نفر می 33000به میزان که سهمیه اشتغال  ؛مقرر گردید 1399 سهمیه اشتغال سالدر خصوص 

را در اسرع وقت در  99و  98های اجرایی مکلف هستند اطالعات شاغلین سال وزیع دستگاهی ابالغ شده و دستگاهت آینده

 سامانه رصد ثبت نمایند.

العات ثبت شده شاغلین در سامانه رصد را مستمر به دبیرخانه کارگروه و تبصره: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش اط

 دفتر استاندار ارسال نمایند.

4-4 

های کلیه دستگاه

 اجرایی

 هافرمانداری

رایی و فرمانداران های اجدستگاه ؛مقرر گردید های اشتغال ابالغی از سوی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعیبرنامهدر راستای 

های اشتغال استان ازجمله طرح کارورزی فارغ التحصیالن دانشگاهی، طرح معافیت ها ضمن اطالع رسانی برنامهمحترم شهرستان

تحقق تعهد شهرستانی اقدام نموده و نتایج حاصله را به دبیرخانه کارگروه و اداره بیمه کارفرمایی و طرح یارانه دستمزد نسبت به 

 ارسال نمایند. روز 20حداکثر ظرف مدت اعی کل تعاون، کار و رفاه اجتم
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 سازمان جهاد کشاورزی

سازمان صنعت، معدن  و 

 تجارت

اداره کل میراث 

دستی و فرهنگی، صنایع

 گردشگری

های اجرایی )سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی صنایع مقرر گردید؛ دستگاه

 استان را 99قانون بودجه سال  18اعتبار ابالغ شده ازمحل بند الف تبصره  متبوعدستی و گردشگری( ضمن مکاتبه با وزارت 

 اعالم نمایند. رفاه اجتماعیبه دبیرخانه کارگروه و اداره کل تعاون، کار و  روز 10ظرف مدت 
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کمیته امداد امام خمینی 

 )ره(

 بهزیستی

اعتبار ابالغی استان بهزیستی( ضمن مکاتبه با سازمان متبوع کشوری،  و های حمایتی )کمیته امداد امامدستگاه ؛مقرر گردید

به دبیرخانه کارگروه و اداره کل تعاون، کار و  روز 10ظرف مدت  راکشور  99قانون بودجه سال  16ازمحل بند ب تبصره 

 اعالم نمایند.اجتماعی رفاه
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 پست بانک

 بانک توسعه تعاون

 بانک کشاورزی

 صندوق کارآفرینی امید

انحراف متقاضیان اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری در اجرای های واصله کمیته نظارت استان در خصوص بر حسب گزارش

صندوق کارآفرینی امید(  –توسعه تعاون  –کشاورزی  -های عامل استان )پست بانکبانک مقرر شد؛ مندرج در سامانه یهاطرح

باشند مطابق دارای انحراف در اجرای طرح میهایی که از اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری استفاده کرده و با مجریان طرح

کار و  ،اداره کل تعاون دبیرخانه کارگروه و به ، گزارش اقدامات راروز 10ظرف مدت و شیوه نامه مواجهه با خاطیان اقدام نموده 

 رفاه اجتماعی استان ارسال نمایند.
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و همچنین مصوبات  میلیارد ریال 4441طرح با مبلغ تسهیالت  5892به تعداد  2/4/99استان تا تاریخ  مصوبات کمیته فنی اشتغال روستایی و عشایری

 به تصویب رسید. میلیارد ریال 34طرح با مبلغ تسهیالت  324به تعداد اعتبارات مشاغل خانگی 
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های کلیه دستگاه

 اجرایی

ها در تهران با توجه به اینکه سرور اکثر سامانه  ،استان الزامات طراحی و راه اندازی سامانه اطالعات بازار کارخصوص  در

اخذ مجوز جهت ارائه نسبت به   های اجراییدستگاهمستقر بوده و امکان دسترسی به ریز اطالعات توسط استان وجود ندارد، 

 ریزی استان )الزاماً با کد ملی(به سازمان مدیریت و برنامه آن ارائه  و  ریز داده )مطایق بخشنامه معاون اول رئیس جمهور(

 اقدام نمایند. روز 20حداکثر ظرف مدت 

های اجرایی در صورت وجود موانع برای ارائه ریز داده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت مکتوب موارد تبصره: دستگاه

 ارسال نمایند.کارگروه را به دبیرخانه 
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 مدعوین حاضر در جلسه مدعوین حاضر در جلسه

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

شناسحق  

 عابدی

 دودانگی

 نصیبی

 خانم خلیلی

 خانم غیناقی

 مقامی

 واثق

 حمیدی

 هیوه چی

 دستمرد

 احمدی

 بیانی

 حسینی

 هدایتی کتولی

 قدمنان

 میرزایی

 چوبداری

 برآبادی

 کاغذلو

 طبرسا 

 طلوعیان

 مهاجر

 تجری

 مازندرانی

 قدس علوی

 محبوبی

 حسینی

 هزارجریبی

 خلیل زاده

 حسینی طلب

 گوهری راد

 احمدی

 فرمانی

 اسعدی

 غفاری

 باقریان

 استاندار

ریزی استانرئیس سازمان مدیریت و برنامه  
گذاری استانداریمدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه  

استانداری مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای  

 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری

 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

 معاون مدیرکل اطالعات استان

 معاون مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری

 فرماندار شهرستان گرگان

 فرماندار شهرستان ترکمن

 فرماندار شهرستان گمیشان

 فرماندار شهرستان بندرگز

ماندار شهرستان کاللهفر  

 فرماندار شهرستان آزادشهر

 فرماندار شهرستان علی آباد کتول

 فرماندار شهرستان کردکوی

 فرماندار شهرستان گالیکش

 فرمانداری شهرستان رامیان

 معاون فرماندار شهرستان گنبد کاووس

 معاون فرماندار شهرستان آق قال

 مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

سازمان صنعت، معدن و تجارت استانرئیس   

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
دستی و گردشگری استانمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع  

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 مدیرکل شیالت استان

 مدیرکل راه و شهرسازی استان

ای استانمدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه  

استانمدیرکل امور مالیاتی   

های صنعتی استانمدیرعامل شرکت شهرک  

ای استانمدیرکل آموزش فنی و حرفه  

 مدیرکل آموزش و پرورش استان

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

 مدیرکل استاندارد استان

 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان

 مدیرکل بهزیستی استان

و  دبیر کمیسیون شورای هماهنگی بانک های استان

 مدیریت بانک ملی

 صداقت

 آخوندی

 کریم

 کاشفی

 شریفی

 جعفری

 غریب ایلواری

 پهلوری

 زکی زاده

 رجنی

 زنجانی

 غفاری

 حسینی

 بابایی

 یوسفی

 

 مدیریت بانک تجارت

 مدیریت بانک ملت

 مدیریت بانک صادرات

 مدیریت بانک انصار

 مدیریت بانک توسعه تعاون

 مدیریت پست بانک
وثر وابسته به بانک سپهکمدیریت موسسه مالی اعتباری   

 مدیریت صندوق کارآفرینی امید

 معاون بانک کشاورزی استان

 رئیس شورای استان

 سرپرست سازمان تأمین اجتماعی استان

 رئیس پارک علم و فناوری استان

 مدیرکل گمرک استان

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان

گانی، صنعت، معدن و کشاورزی رئیس اتاق بازر

 گرگان

 مدعوین غایب

 دستگاه اجرایی

 فرمانداری شهرستان مینودشت

 فرمانداری شهرستان مراوه تپه

 رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی استان

 رئیس اتاق تعاون استان

 رئیس اتاق اصناف استان

 رئیس سازمان بسیج سازندگی استان

هماهنگی شورای اسالمی کار استانرئیس کانون   
 


