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استان به صورت مشترک روز  گذاری و شصت و یکمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیپنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه

دکتر میرزایی معاون محترم امور اقتصادی و حضور  و با شناس استاندار محترم گلستاندکتر حقریاست  با 29/11/1399چهارشنبه مورخ 

دکتر منتظری همچنین مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  و برخی ازریزی، دکتر پناه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع برنامه

م اهلل مجید در محل سالن شهید رجایی با تالوت آیاتی چند از کال قال در مجلس شورای اسالمینماینده محترم مردم شریف گرگان و آق

گذاری و ریزی استان و دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهمهندس عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامهاستانداری برگزار گردید. در ابتدا 

ری و موضوعات مورد بحث در این گذادر خصوص شرح وظایف کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

بند  1های اقتصادی ملی و بین المللی استان، مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی ذیل جزء نامهکارگروه از جمله تفاهم

های اقتصاد پروژهخصوص های اجرایی در قانون برنامه ششم توسعه و ... مطالبی ارائه نمودند. در ادامه به عملکرد دستگاه 27الف ماده 

دکتر اشاره نمودند. سپس ها نگذاری و اشتغال آو میزان سرمایه 1400های اقتصاد مقاومتی سال معرفی پروژه ،1399مقاومتی سال 

با ن، ت گرفته در سطح استاهای صورگزارشی از بازدیدبا ارائه  پناه معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ای کنترل نشود در آیندهنشینی حاشینهخاطر نشان کرد اگر  ،بخش مدیریت خواهد شد 2در  نشینی در شهر گرگانحاشیهبیان اینکه 

با بیان اینکه اقتصاد  دکتر مهدیان مدیرعامل محترم بانک توسعه تعاوندر ادامه تبدیل خواهد شد.  استاننزدیک به یکی از معضالت بزرگ 

درصد پرتفو 70بوده و های اقتصادی بر عهده سیستم بانکی درصد تأمین مالی بنگاه 90الی  85 ،کشور، اقتصاد بانک محوری است افزود

دکتر منتظری سپس باشد. های اقتصادی میدرصد متعلق به سایر فعالیت 30تسهیالتی بانک توسعه تعاون متعلق به بخش تعاون و 

های گذاریمندی از سرمایهاستان گلستان از حیث بهره ،فرمودند در مجلس شورای اسالمی قالاینده محترم مردم شریف گرگان و آقنم

را رتبه دوم جمعیت روستایی کشور باشد. همچنین استان از لحاظ ترکیب جمعیتی های محروم کشور میغیردولتی از جمله استان

شعاری بیش نخواهد بود.  اشتغال روستاییاهمیت اشتغال روستایی است و توسعه استان بدون توجه به  داراست و این موضوع نمایانگر

 .ندهای توسعه استان برشمردرا از الزمه مشاغل خانگی، مشاغل روستایی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزیایشان توجه به 

های پیگیری طرح را دف اصلی این سفره ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعینامهدکتر میرزایی معاون محترم امور اقتصادی و بر در ادامه



و بررسی عملکرد تسهیالت اعطایی به این  پیگیری اشتغال و بیمه روستائیان و عشایرو همچنین  اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی و آب استان

تمامی استان گلستان  وی در ادامه افزود، .قابل قبولی داشته استخوشبختانه گلستان عملکرد در این خصوص، که  دانستحوزه 

های جغرافیایی و استقرار اجتماعی، ویژگی هایرا داراست. تنوع اقلیمی، تنوع بسیار سازگار در حوزه های الزم برای رشد و توسعهظرفیت

های هیرکانی و دامنه البرز و ... از جمله  مندی از فرصت جنگلدر مسیر ترانزیتی شرق به غرب، استقرار در کنار دریای خزر، بهره

به  ،توانها میترین آنکه از مهم ،نیز مواجه است محدودیتاما استان با چند  .باشدهای موجود جهت رشد و توسعه استان میظرفیت

اشاره کرد. وی راهکار افزایش  های الزم مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و محدودیت ارتباطاتمحدودیت زیرساخت، محدودیت زمین

 .دانست ههای اصالح نژاد شدجایگزینی محصوالت جدید و دام ،مدل سازی و تجاری سازی کشاورزیافزوده در بخش کشاورزی را ارزش

، محل بازپرداخت تسهیالتتوان از در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری میکه ،همچنین دکتر میرزایی، خاطر نشان کردند

وی در پایان سخنان خود به بیمه رایگان روستایی اشاره و بیان نمودند تا پایان  .نمودپرداخت تسهیالت های جدید جهت احداث پروژه

قرار خواهند گرفت.  بیمه رایگان روستاییانتحت پوشش  ،ابتدای سال آتی درصد قابل توجهی از روستاییان استان اًسال جاری و یا نهایت

ها در فعالیت بانک اینکهبیان با بندی موضوعات مطرح شده به منظور جمع استاندار محترم گلستان شناسآقای دکتر حق،در پایان جلسه

های گلستان از معدود استان ،افزود .محصوالت پایین است دهوارزش افز باهایی استان ءگلستان جزسفانه أاستان ارزشمند است اما مت

گرفته و اگر نرخی که برای محصوالت وارداتی در نظر  دارد میلیون تن در سال تولید محصوالت کشاورزی با کیفیت 5کشور است که بیش از 

ایشان با اشاره به  .افزایش خواهد یافت ،برای کاالهای تولیدی گلستان مورد نظر قرار داده شود، ارزش افزوده تولیدات استان شودمی

 زهکشی پس از محصول هر هکتار زمین تولید افزایش میزانموجب که  هزار هکتار از اراضی شهرستان گمیشان 35زهکشی  عملیات  انجام

یعنی معادل  هزار هکتار 140هزار هکتارفعلی به  80از  حجم زهکشی ،امید و تا پایان دولت تدبیرکه  امیدواری کردند، اظهار گردیده است

توجه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به پروژه های کالن  ،دکتر حق شناس یادآور شدبرسد. نیمی از اراضی نیازمند زهکشی در استان 

کشت گیاهان ،یانیروگاه سیکل ترکیبی علی آباد کتول، پروژه توسعه کشت گلخانه ،میگوی گمیشاننظیر مجتمع پرورش استان 

چرا  نمایدهای رشد و توسعه گلستان را تسریع تواند زمینهپی و پشتیبانی از مشاغل خانگی میای استارت آهدارویی، حمایت از طرح

 .اومتی استهای اقتصاد مقمعین استان در پروژه ،که این وزارتخانه

 مصوبات  اقدام کنندگان

معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

قتصادی اشتغالزا بر اهای با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به اولویت بندی طرح ،استانداری گلستان

 های استانی اقدام نماید.متقاضی و تناسب طرح ها با ظرفیت مبنای اهلیت
1 

هماهنگی امور معاونت 

 اقتصادی استانداری

ها با اهتمام ویژه در ها و سازمانهای اشتغالزا را از طریق بانکرحموانع و مشکالت اجرای ط ،استانداری گلستان 

 کارگروه های ذیربط پیگیری نماید.
2 

معاونت هماهنگی امور 

 اقتصادی استانداری

فی  تعهدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در تفاهم نامهبسترهای الزم برای تحقق استانداری گلستان، 

 .را فراهم آورد ،است گردیدهقید  مابین
3 

وزارت تعاون، کار و 

بانک  - رفاه اجتماعی

 رفاه کارگران

سی دام سنگین، مقرر گردید أدر خصوص در خواست شرکت پگاه گلستان مبنی بر ایجاد مجتمع دامداری دو هزار ر

های استان جهت و رفاه اجتماعی از ظرفیت صدور موافقت ایجاد مجتمع مزبور از سوی وزارت تعاون، کارپس از 

 مین زمین مورد نیاز اقدام و با استفاده از منابع داخلی بانک رفاه کارگران ایجاد گردد.أت

4 

 بانک رفاه کارگران
میلیارد ریال از سوی بانک  800گذاری به میزان )توسعه خط تولید پنیر( با سرمایهطرح توسعه شرکت پگاه گلستان 

 رفاه کارگران استان اقدام گردد.
5 

وزارت تعاون، کار و 

 - رفاه اجتماعی

صندوق بازنشستگی 

با عنایت به اینکه  استان گلستان با برخورداری از آب و هوا و اقلیم منحصر به فرد در کشور بوده و مناسب برای 

گذاری صندوق بازنشستگی باشد مقرر گردید با سرمایهگل و گیاه و محصوالت کشاورزی می انواعپرورش و تولید 

 کشور نسبت به ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه در استان اقدام گردد.

6 



 کشور

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

شیر مورد نیاز، مقرر گردید جهت های باالی مجموعه گروه صنعتی صباح و ضرورت افزایش دام و با توجه به ظرفیت

طرح تأمین مالی س با اعتبار مورد نیاز در چارچوب أر هزار 10مین و توزیع دام سنگین اصالح نژاد به میزان أت

های کوچک مقیاس فاقد دام قرار های معتبر اقدام و در بین دامداریمین دام از دامداریأداد برای تمبتنی بر قرار

 گیرد.

7 

، کار و وزارت تعاون

 شستا - رفاه اجتماعی

در معادن استان گلستان بعنوان محصول منحصر  ،های بالقوه و بالفعل جهت استخراج یدبا عنایت به وجود ظرفیت

در قالب  شستا سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی های زیر مجموعهیکی از شرکتبه فرد در کشور، مقرر گردید 

 تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد کارخانه فرآوری ید در قالب یک شهرک صنعتی در استان گلستان اقدام نماید.

8 

وزارت تعاون، کار و 

 - رفاه اجتماعی

صندوق بازنشستگی 

 کشور

های موجود اعم از ساختمان و برند جدید( با عنایت به زیر ساختطرح توسعه دخانیات قرق )تولید سیگار با 

 میلیارد ریال اقدام نماید.1000گذاری به مبلغ گردید صندوق بازنشستگی با سرمایهملحقات آن، مقرر 
9 

وزارت تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی

ی کوچک هاد سایر ملزومات جهت احداث گلخانهبا عنایت به برخورداری استان گلستان از آب و هوای مساعد و وجو

متر مربع( در سطح  3000متر مربع تا  200های مزبور در مناطق روستایی )با مساحت مقیاس، مقرر گردید گلخانه

هزار گل  76هزار تن سبزی و صیفی جات و بیش از  5میلیارد ریال با تولید  3580هکتار و با اعتباری بالغ بر  50

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان تخصیص )گلدان و شاخه( از منابع متمرکز صندوق توسعه ملی توسط  

 یابد.

10 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

، قرار داد بیع متقابل  برای احداث بخش بخار نیروگاه گلستان به ظرفیت اسمی 1392بر اساس قانون بودجه سال 

فی مابین شرکت  19/11/1392خ ریال در تاری 12.485.961.418.230مگاواتی به صورت ریالی به مبلغ  3*160

نیروی آذرخش مالک نیروگاه گلستان و شرکت توانیر منعقد  و مبادله گردید متاسفانه به دلیل افزایش جهشی و 

های پس از مبادله قرار داد ریالی و فاقد ماده تعدیل بودن، این قرار دادها غیر قابل پیش بینی نرخ تسعیر ارز در سال

اند و راهکار آن اصالح قرارداد بیع متقابل بر را  به صورت چشمگیری از دست دادهصادی خود عمال توجیه پذیری اقت

سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نیرو و  20/3/1398مورخ  135585/98بخشنامه شماره  9اساس ماده

باشد )درخواست دن طرح میبه منظور توجیه پذیر بونفت مبنی بر تعیین مدل مالی جبرانی برای نیروگاه گلستان 

پیگیری از سوی وزارت محترم معین استان(، همچنین پیگیری برای پیش بینی تسهیالت ارزی در بانک صنعت و 

معدن )که بدلیل افزایش سقف بانک فعال امکان تامین تسهیالت  ارزی را ندارد(، توسط صندوق توسعه ملی برای 

 نیروگاه. تامین تسهیالت  ارزی مورد نیاز  فاز دوم

11 

وزارت تعاون، کار و 

- رفاه اجتماعی

صندوق کارآفرینی 

 امید

الخص با ،های تاریخی دارای ارزش فرهنگی، هنری، تاریخی واقع در استاننایت به اهمیت احیاء و مرمت خانهبا ع

طرح، مقرر گردید گمیشان و ابراز تمایل صندوق کار آفرینی امید جهت مشارکت در این بافت های تاریخی گرگان و

 میلیارد ریال با عاملیت صندوق کار آفرینی امید اقدام گردد. 1000اعتبار بالغ بر  

12 

وزارت تعاون، کار و 

 شستا- رفاه اجتماعی

های زیر مجموعه ، مقرر گردید یکی از شرکتهای خاص توریسم درمانی و مرزی بودن استانبا توجه به ظرفیت

 گذاری نماید.یمارستان سرمایهخصوص احداث هتل بشستا در 
13 

وزارت تعاون، کار و 

اداره  - رفاه اجتماعی

کل میراث 

فرهنگی،گردشگری و 

 صنایع دستی

سبت به ارائه طرح گردشگری و صنایع دستی استان ظرف مدت یک ماه ن،فرهنگی ، اداره کل میراثمقرر گردید

گردشگران و جذابیت محیطی اقدام نموده و وزارت تعاون، گردی با لحاظ رقابت پذیری و رضایت توسعه صنعت بوم

 کار و رفاه اجتماعی اعتبار مورد نیاز را تامین نماید.

14 

وزارت تعاون، کار و 

اداره  - رفاه اجتماعی

گردشگری و صنایع دستی استان طرح تجاری سازی و برندینگ محصوالت  ،فرهنگی گردید، اداره کل میراث مقرر 

صنایع دستی با اولویت مناطق محروم  سیل زده را تهیه و به  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید تا از 
15 



کل میراث 

فرهنگی،گردشگری و 

 صنایع دستی

 کمک های بالعوض بهره مند گردد.

 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

به کشاورزان دارای اراضی کوچک  ءهای دهکده گیاهان دارویی و امکان توزیع نشاساختبا عنایت به وجود زیر 

 مین مالی مبتنی بر قرار داد اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد.أمقیاس، مقرر گردید از محل منابع ت
16 

وزارت تعاون، کار و 

اداره  - رفاه اجتماعی

کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 

جهاد سازمان -دستی 

اداره کل -کشاورزی

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

گردشگری و صنایع دستی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان ، با تهیه  ،فرهنگی مقرر گردید اداره کل میراث

چرخه تولید و گسترش صنایع وابسته، از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه گسترش توسعه نوغانداری و تکمیل  طرح

 اجتماعی نسبت به تامین منابع مالی مورد نیاز از وزارت متبوع اقدام نماید. 

17 

وزارت تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی

لی، بدلیل نوسانات مند شده از تسهیالت صندوق توسعه مهای گردشگری بهرهبا عنایت به اینکه تعدادی از طرح

میلیارد ریال از  700اعتباری به میزان  ،اند مقرر گردیدای شدهتجهیز دچار مشکالت عدیده قیمت ها در تکمیل و

 محل منابع صندوق توسعه ملی از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اختصاص یابد.

18 

وزارت تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی

طرح گردشگری با ثبت نام در سامانه کارا و دارای کد طرح و برخی فاقد کد طرح، با  167تعداد با توجه به اینکه 

میلیارد ریال هستند مقرر گردید وزارت تعاون کار  1400پیشرفت فیزیکی مناسب نیازمند تخصیص اعتباری بالغ بر 

 و رفاه اجتماعی تامین اعتبار نماید.

19 

وزارت تعاون، کار و 

 - اجتماعیرفاه 

صندوق کار آفرینی 

 امید 

میلیارد  300ای علی بابا، جاباما، و کافه بازار بر ایجاد کال سنتر ههای استارتاپی شرکتمقرر گردید از بابت طرح

آفرینی امید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مابین صندوق کارنامه فیمحل منابع متمرکز تفاهم ریال از

 تخصیص یابد.

20 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

میلیارد ریال از طریق وزارت تعاون، کار  1000جهت ایجاد شهرک  فناوری  در استان اعتباری بالغ بر  ،مقرر گردید

 و رفاه اجتماعی  از محل منابع صندوق توسعه ملی تخصیص یابد.
21 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
درصورت واگذاری زمین از سوی  ،قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 56 با بهره گیری از ظرفیت ماده

کارگران شهرستان  سالن ورزشی چند منظورهمنابع مالی الزم جهت اجرای استخر،  ،فرمانداری شهرستان کالله

 میلیارد ریال اعتبار تامین گردد.150کالله 

22 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
 56مین زمین، از محل ماده أبا توجه به ت ،ث سالن ورزشی چند منظوره کارگران شهرستان بندر ترکمنجهت احدا

 میلیارد ریال اعتبار تامین گردد.120،قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
23 

وزارت تعاون، کار و 

 -رفاه اجتماعی 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان

بخشی از  استان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی کل % پروژه ساختمان اداری اداره 90پیشرفت فیزیکیبا عنایت به 

میلیارد ریال از سوی وزارت  20باقیمانده پژوه شامل سیستم سرمایشی و زیر ساخت فناوری اطالعات به مبلغ 

ای سرمایه هاییییق تملک دارامین اعتبار گردد و سایر موارد شامل سیستم گرمایشی و آسانسور از طرأمتبوع ت

 استانی تامین اعتبار گردد.  

24 

سازمان بهزیستی 

سازمان  -کشور

مدیریت و برنامه ریزی 

 استان

درصد و سازمان مدیریت و  50،سازمان بهزیستی کشور ،جهت تکمیل ساختمان شیرخوارگاه گرگان ،دیدمقرر گر

 نماید. های آن را تقبلدرصد هزینه50، برنامه ریزی استان
25 

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور

ای مراوه تپه و های مرکز فنی و حرفهای کشور، در خصوص تکمیل پروژه، سازمان آموزش فنی و حرفهمقرر گردید

و همچنین جهت تجهیز کارگاه های آموزشی  ، احداث مرکز فنی و حرفه ای گمیشانمرکز آموزشی هتلداری گرگان
26 



 استان اعتبار الزم را تخصیص نماید.

وزارت تعاون، کار و 

بانک  -رفاه اجتماعی 

 رفاه کارگران

ای در استان مرتبط با مطالبات کارگری و بیمه کلیه موضوعات ،در خصوص شرکت نئوپان شموشک ،مقرر گردید

میلیارد ریال در قالب  200بانک رفاه کارگران اعتباری بالغ بر  ،منابع مالیمین أحل و فصل گردد و در زمینه ت

 تسهیالت اعطا نماید.

27 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

مقرر گردید؛ تسهیالت ارزان قیمت در قالب ایجاد  یه نشینان شهر گرگانشارفع بیکاری و عدم اشتغال حبه منظور 

 های عامل تخصیص یابد.تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان از طریق بانکمشاغل خانگی از سوی وزارت 
28 

اداره کل آموزش فنی و 

 حرفه ای استان

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

های ای استان با بررسیمقرر گردید؛ اداره کل آموزش فنی و حرفه مهارت آموزی حاشینه نشینان شهر گرگانبه منظور 

فنی و کارشناسی الزم، پیشنهاداتی جهت مهارت آموزی این قشر اعالم تا در خصوص تأمین مالی این طرح از طریق 

 های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص یابد. نامهتفاهم

29 

سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

، کلیات طرح کلینیک اسب و پیست اسب تقویت مزیت نسبی استان در حوزه پرورش اسب و اسب دوانیدر راستای 

سورای گنبد کاووس مورد تصویب اعضا قرار گرفت و مقرر شد؛ توجیهات اقتصادی طرح به منظور تأمین مالی به 

 های عامل ارسال گردد.بانک

30 

وزارت تعاون، کار و 

بانک  -رفاه اجتماعی 

 توسعه تعاون

 شرکت توزیع برق

استان مقرر گردید؛ بانک توسعه تعاون تسهیالتی به منظور تشویق  وری در صنعت برقافزایش بهرهبه منظور 

 اختصاص دهد. DGو  CHPهای گذاری در بخش نیروگاهگذاران برای سرمایهسرمایه

جهت ارسال به بانک توسعه تعاون کشور تهیه نموده  ای با امضاء استاندارتبصره: شرکت توزیع برق پیش نویس نامه

 و ظرف مدت یک هفته به استانداری و دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.

31 

وزارت تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی

باشد از آنجایی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزیر معین استان در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور می

آقای طاهرپور مدیرکل های اقتصاد مقاومتی، مقرر گردید؛ به منظور ارتباط دائم و موثر در خصوص پیگیری پروژه

 رابط و نماینده وزیر معین در استان باشند.رفاه اجتماعی تعاون، کار و زارت ریزی اقتصادی ومحترم دفتر برنامه

32 

 

 

 

 

 


