
 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        
 9 : 15ساعت:  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداررئیس : 

 651976    شماره دعوتنامه: ریزیدبیر: رئیس سازمان مدیریت و برنامه استانداری رجاییشهید  محل برگزاری: سالن 

 04/12/1399   تاریخ دعوتنامه: 06/12/1399تاریخ جلسه:  62و 6ترتیب جلسه: 

 دستور جلسه:

 استانو اقتصاد مقاومتی های تفاهم نامه جهش تولید بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و بانک های عامل استان در پروژه 

به صورت مشترک روز  استان جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دومینگذاری و شصت و جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه ششمین

نمایندگان محترم نهاد حضور  و با استاندارم هماهنگی امور اقتصادی جناب آقای کریمی معاون محترریاست  با 06/12/1399چهارشنبه مورخ 

بررسی موانع و  با هدفسای محترم بانک های عامل استان  ؤرهمچنین و  های اجرایی استاندستگاه محترم مدیران برخی از ریاست جمهوری و 

با تالوت آیاتی  آن، به منظور تحقق حداکثری ای مرتفع نمودن مشکالت و تنگناها های جهش تولید استان و ارائه راهکارهمشکالت پیشروی پروژه

 چند از کالم اهلل مجید در محل سالن شهید رجایی استانداری برگزار گردید. 

گذاری و ستاد فرماندهی اقتصاد دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه ریزی،مان مدیریت و برنامهساز محترم عابدی رئیس در ابتدا جناب آقای 

بیان مشکالت و ستان از ابتدای سال جاری تا کنون به های جهش تولید ابه اقدامات و عملکرد پروژه ضمن اشاره ،انمقاومتی است

به  های نهاد ریاست جمهوریه محترم دفتر هماهنگی امور استانهاشمی نمایند آقایجناب در ادامه  های مذکور پرداختند.پروژه راهکارهای

های اجرایی استان به ها و دستگاهو ضمن تشکر از بانک ههای استان داشتند اشاره نمودموضوعاتی که در بازدید از پروژه موارد و

های باالی ارائه تسهیالت تکمیلی برای پروژهتر به ویژه در ا خواستار حمایت همه جانبه و جدیهمنظور تحقق حداکثری پروژه

های های اجرایی به ارائه پیشنهاد و راهکارهای خود برای تحقق پروژهشدند. سپس هریک از دستگاه استان درصد پیشرفت فیزیکی80

از  ضمن تشکر جناب آقای کریمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداردر پایان پرداختند و اهی خود در حوزه جهش تولید گدست

 ی جهشهاتکمیل پروژه با بیان اینکه، های عامل استان،و بانک جراییهای ادستگاهنهاد ریاست جمهوری،  حضور نمایندگان محترم

تأکید  ،باشدنیز می های قانونی مستلزم حمایت مدیران در سطح ملیمدیران استانی، به دلیل محدودیت حمایت و پیگیریالوه برع

حمایت از جذب و هبری دفتر ای با راها در جلسهمشکالت و راهکارهای سطح ملی پروژه دستگاههای اجرایی، نسبت به احصاء نمودند

در پایان موضوعات به شرح  ارائه نمایند. استان ریزیبه سازمان مدیریت و برنامه ،ن راآاقدام و جمعبندی گذاری استانداری سرمایه

  ذیل به عنوان مصوبات جلسه اعالم گردید.

 و شصت و دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان جلسه کارگروه اقتصادی،اشتغال و سرمایه گذاری ششمینمصوبات  اقدام کنندگان

های اجرایی دارای دستگاه

 پروژه

که نیازمند  ها راکالت و راهکارهای مرتبط با پروژههای جهش تولید استان مشهای اجرایی مشمول پروژهدستگاه

 ارسال نمایند. در اسرع وقتریزی صاء و به سازمان مدیریت و برنامهاحباشد حمایت در سطح ملی می
1 

 از حمایت و جذب دفتر
 استانداری گذاریسرمایه

تبط رهای اجرایی مگذاری استانداری نسبت به برگزاری نشست با نمایندگان دستگاهدفتر جذب و حمایت از سرمایه

پیشنهادی جهت تحقق حداکثری پروژه ها اقدام و نتیجه را مشکالت، تنگناها و راهکارهای با هدف جمع بندی 
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 ریزی ارسال نماید.جهت تکمیل گزارش به سازمان مدیریت و برنامه

صنعت و معدن، های بانک

صادرات، کشاورزی، سینا،  

 ملی، تجارت و سپه

برداری رسیدن تکمیل و به بهره ید برهای جهش تولید استان و تأکبا عنایت به بازدیدهای به عمل آمده از پروژه

های مزبور و پرداخت های عامل نسبت به بررسی پروژهبانک ،درصد پیشرفت فیزیکی مقرر گردید80های باالیپروژه

 شرح ذیل اقدام نمایند. بهتسهیالت تکمیلی مورد نیاز در اسرع وقت 

 بانک صنعت و معدن – تولید پلی استایرن )شرکت بانیار پلیمر( -

 بانک صنعت و معدن – انواع پنیر )شرکت صباح پودر(تولید  -

 بانک صادرات – )رشد دانه گرگان( Eتولید ویتامین  -

 بانک صادرات – تولید مصنوعات چوبی )صنعت چوب آراد گلستان( -

 بانک صنعت و معدن – قوطی فلزی صنایع غذایی )شرکت یکتا ظرف( -

 صادراتبانک  – فرآوری و کمپوت میوه جات علی آباد )کرامتی( -

 بانک کشاورزی – تولید خوراک آبزیان گمیشان )سلیمانی مهر( -

 بانک سینا – تولید خوراک آماده دام گالیکش -

 بانک کشاورزی – احداث گاوداری شیری گرگان )سیف علیان( -

 بانک صادرات – احداث انبار محصوالت کشاورزی )مقبلی( -

 بانک کشاورزی – احداث واحد سردحانه باالی صفر علی آباد )محمدی( -

 بانک صادرات – کشت و فرآوری گیاهان دارویی )کشت و صنعت داروسازی گیاه و اسانس( -

 بانک کشاورزی – قال)شرکت مظاهر گوشت(بندی انواع گوشت آقو بسته احداث واحد انجماد -

 هزار هکتاری( 4سازی مزارع پرورش میگوی گمیشان )فاز اول های مجتمع و آمادهتکمیل زیرساخت -

 بانک کشاورزی، ملی، صادرات، تجارت و سپه

 بانک صادرات – گردی در سطح استانهای بوماحداث اقامتگاه -

 بانک ملی – هتل انبوه سازان قابوس )علی اکبر زارع( -

 بانک ملی – تکمیل هتل عمارت سفید -

 بانک ملی – توسعه هتل پارتیان -

 بانک ملی – مجتمع گردشگری مانلی -

 بانک ملی – طوسیفاز اول هتل آویشن  -
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