
 بسمه تعالی
 و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستانگذاری کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهصورتجلسه 

 

گروه اقتصادی، اشتغال و رکاسومین جلسه عنوان جلسه: 

و شصت امین جلسه ستاد فرماندهی  اقتصادی  گذاریسرمایه

 مقاومتی استان

  15:00ساعت:  رئیس : استاندار

 542599شماره دعوتنامه: ریزیدبیر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه برگزاری: سالن جلسات استانداریمحل 

 13/10/1399تاریخ دعوتنامه:  17/10/1399تاریخ جلسه:  60و  3ترتیب جلسه: 

 دستور جلسه:

  ها های مختلف اقتصادی و شهرستانبه تفکیک بخش 1399سال ماه اول  6بررسی آمار بیمه شدگان تأمین اجتماعی از ابتدای برنامه ششم توسعه تا پایان

 در استان گلستان

 1399ها تا پایان آذرماه هبررسی عملکرد اشتغال مورد تعهد دستگا 

 های اجراییهای نیازمند حمایت جهش تولید و اقتصاد مقاومتی استان توسط مدیران دستگاهژهارائه آخرین وضعیت پرو 

 خصوص تسهیالت کرونا با تأکید بر حمایت از کسب و کارهای آسیب دیدهها در عملکرد بانک 

 جمع بندی 

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

 اجرایی هایدستگاه

 هابانک

در  های پیشرانپروژهتحقق حداکثری های استان و های اجرایی و بانکبه جهت هماهنگی بیشتر فی مابین دستگاه

های مدنظر تحت عنوان های اجرایی استان پیش از معرفی پروژههای اقتصادی مقرر گردید؛ دستگاههمه زمینه

را از نظام بانکی استان  گذاراهلیت سرمایهای های اقتصادی مقاومتی، جهش تولید، رونق تولید و .... طی مکاتبهپروژه

را جهت  ت درخواستی استعالمات الزم را اخذ کرده و پس از تایید بانک پروژهپیگیری نموده و در خصوص تسهیال

 های پیشران استان اعالم نماید.قرارگرفتن در لیست پروژه

ارسال پیوست  بهگذار و میزان تسهیالت درخواستی در همین راستا فرم پیشنهادی استعالم اهلیت سرمایه تبصره:

های الزم در خصوص فرم پیشنهادی، نظرات های استان پس از انجام بررسینکهای اجرایی و باگردد. دستگاهمی

 کارشناسی و تکمیلی خود را ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
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 های اجراییگاهدست

سازمان مدیریت و 

 ریزیبرنامه

مقرر  1400های اقتصاد مقاومتی سال پروژههای ابالغی در خصوص گذاریدر راستای دستورالعمل اجرایی و سیاست

های ارائه شده با توجه به چارچوب و کاربرگ) پیوست( های اجرایی استان پس از مطالعه دستورالعمل ید؛ دستگاهدگر

نموده و نتیجه را ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ستاد اقدام های واجد شرایط معرفی پروژهنسبت به در ابالغیه 

 ند.ارسال نمای

بندی نظرات اقدام به انتخاب ریزی استان پس از جمعدر همین خصوص مقرر گردید؛ سازمان مدیریت و برنامه تبصره:

 های اجرایی استان ابالغ نماید.هفته آینده به دستگاه 2های پیشران اقتصاد مقاومتی استان نموده و ظرف مدت پروژه
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 های اجراییدستگاه

های سراسر فرمانداری

 استان

اداره کل بنیاد مسکن 

 انقالب اسالمی استان

( 27( بند )الف( ماده )1به استناد جزء ) 1397سال روستای هدف  120 نتایج مطالعات اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

 اعضای کارگروه رسید.تصویب اولیه قانون برنامه ششم توسعه به 

ریزی و توسعه استان )عامل چهارم( در جلسه بعدی شورای برنامهدر همین راستا مقرر گردید؛ ناظر مطالعات  تبصره:

 .ز مطالعات ارائه نمایدبندی نهایی گزارشی ابه منظور جمع
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 دستگاه های اجرایی

مقرر گردید؛ گزارشی از  های مرتبط با موضوعات اقتصادی در سطح استانی، ملی و بین المللینامهتفاهمدر خصوص 

های اجرایی مرتبط شامل اقدامات، مشکالت و راهکارهای های مزبور توسط دستگاهنامهآخرین وضعیت تفاهم

نامه تهیه شده و در جلسه بعدی کارگروه اقتصادی، های بندهای تفاهمپیشنهادی جهت استفاده حداکثری از ظرفیت

 گذاری ارائه نمایند.اشتغال و سرمایه
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معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

ای به منظور تعیین تکلیف جلسه یک هفتهمقرر گردید؛ ظرف مدت  های جهش تولید استانپیگیری پروژهبه منظور 

محوریت معاونت های استان با های اجرایی و بانکهای جهش تولید، با حضور دستگاهتسهیالت درخواستی پروژه

 برگزار گردد.گذاری در قالب کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه اقتصادی استانداریهماهنگی امور 
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دفتر جذب و حمایت ار 

 گذاری استانداریسرمایه

با توجه به درخواست معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به درخواست رئیس مرکز ملی فرش ایران 

ذیل کارگروه  تشکیل گروه کاری )کمیته( فرش دستباف استانمبنی بر  03/10/1399مورخ  154889پیرو نامه شماره 

 این گروه کاری به تصویب اولیه اعضای جلسه رسید.گذاری اقتصادی، اشتغال و سرمایه

های گذاری استانداری موظف است پس از بررسی موضوع و نشست با دستگاهدفتر جذب و حمایت از سرمایه تبصره:

گذاری رئیس، اجرایی مرتبط با گروه کاری فرش دستباف استان در جلسه بعدی کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه

 شخص نموده و به تصویب برساند.فرش دستباف استان را مگروه کاری و اهداف و شرح وظایف  ءاعضا ،دبیر
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دفتر جذب و حمایت ار 

 گذاری استانداریسرمایه

 2088869با توجه به درخواست رئیس محترم و عضو هیأت امناء کمیته امداد امام خمینی کشور طی مکاتبه شماره 

استان ذیل کارگروه اقتصادی، کانون خیرین کارآفرین گروه کاری تشکیل از استاندار محترم مبنی بر  10/09/1399مورخ 

 این گروه کاری به تصویب اولیه اعضای جلسه رسید. گذاریاشتغال و سرمایه

 هایدستگاه با نشست و موضوع بررسی از پس است موظف استانداری گذاریسرمایه از حمایت و جذب دفتر :تبصره

 گذاریسرمایه و اشتغال اقتصادی، کارگروه بعدی جلسه در استان کانون خیرین کارآفرین کاری گروه با مرتبط اجرایی

 .برساند تصویب به و نموده مشخص را استان خیرین کارآفرینگروه کاری و اهداف و شرح وظایف  ءاعضا ،رئیس، دبیر
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 ار حمایت و جذب دفتر

 استانداری گذاریسرمایه

 10/06/1399مورخ  84091محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور پیرو نامه شماره  معاونبا توجه به درخواست 

تشکیل گروه کاری تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان ذیل کارگروه اقتصادی، مبنی بر 

 این گروه کاری به تصویب اولیه اعضای جلسه رسید. گذاریاشتغال و سرمایه

 هایدستگاه با نشست و موضوع بررسی از پس است موظف استانداری گذاریسرمایه از حمایت و جذب دفتر :تبصره

 بعدی جلسه در گروه کاری تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان با مرتبط اجرایی

تخصصی مهارت  گروه کاریو اهداف و شرح وظایف  ءاعضا ،رئیس، دبیر گذاریسرمایه و اشتغال اقتصادی، کارگروه

 .برساند تصویب به و نموده مشخص آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح استان را

9 

 مصوبات مرتبط با کمیته فنی اشتغال

 های اجرایی دستگاه
به تعداد  15/10/99تا تاریخ  تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری خصوصکلیه مصوبات کمیته فنی اشتغال استان در 

 میلیارد ریال مورد تایید اعضای جلسه قرار گرفت. 5573طرح و مبلغ  6197
1-10 

 استان هایبانک

 تسهیالت پرداخت برای ابالغی هایدستورالعمل حسب عامل هایبانک گردید؛ مقرر کرونا تسهیالت پرداخت خصوص در

 تعاون، کل اداره به را نتیجه و نموده اقدام روز 10 مدت ظرف کرونا تسهیالت سامانه در موجود هایدرخواست کلیه به

 .نمایند اعالم اجتماعی رفاه و کار
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 های استانبانک

 تسهیالت دستورالعمل در مذکور بندیزمان مطابق عامل هایبانک گردید؛ مقرر کرونا تسهیالت تکلیف تعیین منظور به

 تشکیل جهت مراجعه عدم با گرفته صورت هایرسانیاطالع رغم علی چنانچه کرونا، از دیده آسیب کارهای و کسب

 طریق از را هادرخواست موضوع، این از اطمینان حصول از پس اند،شده مواجه متقاضی توسط مدارک تکمیل و پرونده

 .نمایند اعالم اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره به را نتیجه و داده عودت متقاضی به سامانه
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 ناستا هایبانک

 به نسبت جاری مقررات طبق عامل هایبانک گردید؛ مقرر عشایری و روستایی پایدار اشتغال تسهیالت خصوص در

 و هدنمو اقدام آینده روز 20 ظرف  استان اشتغال فنی کمیته ازسوی شده معرفی های طرح به تسهیالت پرداخت

 .نمایند اعالم اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل اداره و کارگروه دبیرخانه به را نتیجه
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 های استانفرمانداری

 مشوق طرح بیمه، معافیت طرح کارورزی، طرح) کار بازار فعال هایسیاست برنامه از شهرستانی سهم تحقق درخصوص

 جهت الزم اقدامات استان سراسر محترم فرمانداران گردید؛ مقرر( دستمزد یارانه پرداخت طرح و کارفرمایی بیمه

 کار تعاون، کل اداره و کارگروه دبیرخانه به را نتیجه و داده قرار کارخود دستور در را هاشهرستان سهمیه کامل جذب

 .نمایند اعالم اجتماعی رفاه و
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