
 بسمه تعالی
  گذاری استان گلستانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهصورتجلسه 

 

کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه: 

 گذاری

  11:30ساعت:  استانداررئیس : 

-دبیر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه استانداریشهید باهنر  محل برگزاری: سالن 

 ریزی

 572988    شماره دعوتنامه:

 27/10/1399   تاریخ دعوتنامه: 30/10/1399تاریخ جلسه:  4ترتیب جلسه: 

 دستور جلسه:

  عملیاتی نمودن قرارداد عاملیت بانک های استان در راستای تحقق پروژه های تفاهم نامه جهش تولید استان با سازمان برنامه و

 بودجه کشور

 کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاریمصوبات اولین جلسه  اقدام کنندگان

 هایدستگاه

 اجرایی

های اجرایی های موضوع تفاهمنامه جهش تولید مقرر گردید؛ دستگاهبه منظور تعیین تکلیف پروژه

هایی که تمایل به دریافت تسهیالت بانکی از محل تفاهمنامه هپروژهاستان نسبت به آخرین وضعیت 

بندی و ارائه به ظرف مدت یک هفته مشخص نموده و نتیجه را جهت جمع جهش تولید را ندارند

 و سازمان برنامه و بودجه کشور به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.محترم استاندار 

1 

بانک های عامل 

 استان

آخرین وضعیت اخذ تسهیالت های عامل استان با نظر به موضوعات ارائه شده مقرر گردید؛ بانک

مشخص نموده و نتیجه را ظرف  جدول پیوسترا با توجه به  های موضوع تفاهنامه جهش تولیدپروژه

و سازمان برنامه و بودجه کشور به دبیرخانه محترم بندی و ارائه به استاندار مدت یک هفته جهت جمع

 کارگروه ارسال نمایند.
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معاونت هماهنگی 

امور اقتصادی 

 استانداری

 مقرر تولید جهش تفاهمنامه موضوع هایپروژه مشکالت رفع و تسهیالت پرداخت در تسریع منظور به

 مشترک جلسات برگزارینسبت به  آتی هفته طی استانداری اقتصادی امور هماهنگی معاونت گردید؛

 .نمایداقدام  پروژه گذارسرمایه و مرتبط اجرایی هایدستگاه مدیران حضور با استان عامل هایبانک در
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دفتر جذب و 

حمایت از سرمایه 

 گذاری استانداری

توضیحات ارائه شده توسط اعضاء جلسه در خصوص عدم جذب تسهیالت جهش تولید با توجه به 

در صورت درخواست جابجایی مقرر گردید های عامل طرف قرارداد، توسط برخی از متقاضیان در بانک

اجرایی، دفتر جذب و حمایت از های تولید از سوی دستگاه های مصوب جهشبانکی طرح

 گذاری استانداری، ضمن بررسی در صورت وجود مانده اعتبار، اقدام الزم را به عمل آورد.سرمایه
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