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 های کالن اقتصادیارائه شرح وظایف کارگروه و تبیین شاخص 

 ارائه ساختار پیشنهادی 

 های اجراییموضوعات پیشنهادی دستگاه 

 جمع بندی 

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

 های اجراییدستگاه

 اقتصادی، ساختار کارگروه (بند 29در راستای تحقق شرح وظایف ابالغی )با توجه به مطالب ارائه شده در جلسه 

 بخش به شرح ذیل به تصویب اعضاء رسید. 4در قالب  گذاریاشتغال و سرمایه

با اولویت:  1404اقتصادی و زیرساختی تا افق های برنامه اجرایی توسعه  بخشتهیه، تدوین، راهبری و رصد  -الف

)آب، برق، گاز، تأمین زمین و کشاورزی، صنعت و معدن، گردشگری، خدمات و موضوعات زیرساختیهای بخش

 .تسهیالت بانکی(

 .گذاری و اشتغالتبط با موضوعات اقتصادی و سرمایهمر های کاریها و گروهموضوعات ستادها، کمیته -ب

طرح گردشگری ، برونمنطقه آزاد اینچهبا اولویت: های مهم و محوری اقتصادی و زیرساختی پروژهپیگیری  -ج

های محوری با معرفی دستگاه و سایر پروژه هزار هکتار 280زهکشی ، )مرکز لجستیک مرزی(بندر خشک ، آشوراده

 های اجرایی و بررسی دبیرخانه و تأیید کارگروه.

 سایر موضوعات -د

 های اجراییدستگاهمرتبط با موضوعات اقتصادی موردی  درخواستهای. 

  توسعه روستایی 27ارائه نتایج مطالعات ماده. 

  قانون اساسی 44موضوعات اصل. 

 دار استانهای اولویتگذاری دولتی در پروژههای سرمایهاستفاده از ظرفیت هلدینگ. 

 اقتصادی با استفاده از ظرفیت قانونی های زیرساختی و ها در پروژهها و شهرداریمشارکت دهیاری

 .تسهیالت ارزان قیمت
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 سازمان جهاد کشاورزی

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

اداره کل میراث فرهنگی، 

 ع دستییگردشگری و صنا

اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری

 اداره کل شیالت

به تهیه برنامه اجرایی توسعه بخش در افق  ماه سال جاری، نسبتهای اجرایی ذیل، حداکثر تا پایان دیدستگاه

  بر اساس فرمت ارائه شده در جلسه )فایل پیوست(اقدام نمایند. 1404

تا افق  مورد نیازی هاو زیرساخت کشاورزی بخش برنامه اجرایی توسعهتهیه نسبت به ، سازمان جهاد کشاورزی -2-1

 به دبیرخانه ارسال نماید. طرح در کارگروه بندی وجمعرا جهت اقدام و نتیجه ، به تفکیک سال و شهرستان 1404

و صنعت، معدن و تجارت  بخش برنامه اجرایی توسعهتهیه نسبت به ، سازمان صنعت، معدن و تجارت -2-2

طرح در  و بندیا جهت جمعاقدام و نتیجه ر سال و  شهرستان به تفکیک، 1404تا افق  مورد نیازی هازیرساخت

 به دبیرخانه ارسال نماید. کارگروه
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میراث فرهنگی، بخش برنامه اجرایی توسعهتهیه نسبت به  ،اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری -2-3

ا اقدام و نتیجه رشهرستان  سال و به تفکیک، 1404تا افق  مورد نیازی هاو زیرساختصنایع دستی و گردشگری 

 به دبیرخانه ارسال نماید. طرح در کارگروهو  بندیجهت جمع

های سایر بخش زراعت چوب وبخشامه اجرایی توسعه برنتهیه نسبت به ، طبیعی و آبخیزداریاداره کل منابع -2-4

به دبیرخانه  طرح در کارگروه بندی وا جهت جمعاقدام و نتیجه ر سال و شهرستان به تفکیک، 1404تا افق مرتبط 

 ارسال نماید.

به ، 1404تا افق مورد نیاز ی هاو زیرساخت آبزیانبخش برنامه اجرایی توسعهتهیه نسبت به ، شیالتاداره کل  -2-5

 به دبیرخانه ارسال نماید. طرح در کارگروه و بندیا جهت جمعاقدام و نتیجه ر سال و شهرستانتفکیک 

 ایشرکت سهامی آب منطقه

شرکت آب و فاضالب 

 روستایی

 شرکت توزیع نیروی برق

 شرکت گاز

 شرکت شهرکهای صنعتی

در حوزه  های اقتصادیبا برنامه عملیاتی بخشدستگاه های اجرایی مرتبط با موضوعات زیرساختی متناسب 

تهیه برنامه عملیاتی به تفکیک نسبت به ماه سال جاری حداکثر تا نیمه اول بهمن، و گردشگریصنعت کشاورزی، 

 .کارگروه به دبیرخانه ارسال نمایند دراقدام و نتیجه را جهت جمع بندی و ارائه  1404تا افق  و سال شهرستان
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 های اجراییدستگاه

ها، ستادها و کارگروه برخی از کمیتهگذاری و اقدامات ، اشتغال و سرمایهارگروه اقتصادیبا عنایت به شرح وظایف ک

ی صادرات، ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی، گروه کاری اعم از: کمیسیون تنظیم بازار، کارگروه توسعه ها

د و ... مقرر گردید دبیران ، ستاد تسهیل و رفع موانع تولی18اشتغال در راستای تسهیالت توسعه روستایی و تبصره

کارگروه اقتصادی،  از اقدامات و موارد نیاز به اخذ مصوبه ارائه گزارش عملکردها و ستادهای مزبور نسبت به کمیته

ریزی و توسعه استان موضوعات را به صورت ماهانه به دبیرخانه ارسال شورای برنامهگذاری و اشتغال و سرمایه

 نمایند.

4 

 های اجراییدستگاه

تی به شرح ذیل مقرر گردید زیرساخهای مهم و محوری اقتصادی و تمرکز در راهبری و پیگیری پروژه به منظور

یک نسخه از مستندات پروژه و گزارش مستمر  ها،ضمن پیگیری عملیاتی شدن پروژه، های اجرایی مسئولدستگاه

 .آن را به صورت ماهانه به دبیرخانه ارسال نمایند

 هزار هکتار 280 اراضی زهکشی ه، بندر خشک )مرکز لجستیک مرزی(،منطقه آزاد اینچه برون، طرح گردشگری آشوراد
اه های مهم و محوری که اجرای آن فراتر از شرح وظایف دستگهای اجرایی نسبت به معرفی پروژهتبصره: دستگاه

تا  جهت بررسی به دبیرخانه ارسال  ،د را با توجیهات و مستنداتباشو ملی میاستانی بوده و نیاز به حمایت مدیران 

 د.قرار گیردر دستور کار کارگروه 
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 های اجراییدستگاه

 در کشور گذاریهای سرمایههلدینگگذاری در استان و وجود های سرمایهها و فرصتپتانسیلها، با عنایت به ظرفیت

گذاری های سرمایهنسبت به معرفی قابلیت ظرف مدت یکماه های اجراییدستگاه ،مقرر گردید (پیوستبه شرح )

ها را به دبیرخانه ارسال اقدام و نتیجه مذاکرات و پیگیری گذاری مرتبطسرمایههای های خود به هلدینگبخش

 نمایند.

6 

 دفتر شهری استانداری

 دفتر روستایی استانداری

اعتبارات  محلز ها اها و دهیاریدر حوزه شهرداری ظرفیت قانونی استفاده از تسهیالت ارزان قیمتبا توجه به 

، مقرر گردید دفاتر شهری و روستایی استانداری نسبت گذاریهای موجود سرمایهظرفیتها و ها و شهرداریدهیاری

گذاری و اخذ تسهیالت ارزان قیمت اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کارگروه ارسال های سرمایهبه شناسایی فرصت

 نمایند. 
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  برنامه ششم توسعه( 27)جزء یک بند الف ماده  1396روستای هدف سال  118 مصوبات مربوط به اجرای نتایج سند اقتصادی و اشتغالزایی روستایی -8

 دستگاه های اجرایی 
به استناد جزء یک بند الف  1396سال  روستای هدف 118 توسعه روستاییسند زایی مطالعات اقتصادی و اشتغالنتایج 

 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب اعضاء رسید. 27ماده 
8-1 

های اجرایی متناسب با شرح وظایف خود، تمهیدات و اقدامات الزم در صدور مجوز و معرفی جهت اخذ دستگاه های اجراییدستگاه 8-2 



تسهیالت رسته فعالیتهای مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها را بعمل آورده و گزارش آن را بصورت 

  د.نفصلی به دبیرخانه ارسال نمای

 های استانیفرماندار
به منظور  زایی روستاتشکیل کمیته اقتصادی و اشتغالنسبت به  ،مورد مطالعه روستاهایهای ها و دهیاریفرمانداری

 در اجرایی شدن آنها اقدام نمایند. حمایتو همچنین  مطالعاتنظارت بر اجرای راهبری، حمایت و 
8-3 

 نهای استابانک
های معرفی شده از سوی طرحمصوب، زایی اقتصادی و اشتغال مطالعاتراستای اجرای در  ،های استانبانک

 د.نتسهیالت قرار ده لویتوادستگاههای اجرایی را در 
8-4 

اداره کل آموزش فنی و 

 ایحرفه

ای به های فنی و حرفهعه فراگیر آموزشمبنی بر بازآموزی و توس ،یاوجه به سیاست سازمان فنی و حرفهبا ت

های کسب و کار های فنی و غیرفنی همراه با آموزشی عمومی، کارآفرینی، توسعه مهارتهامهارتشاغلین، توسعه 

های ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه فرهنگ ینهای از جمله توسعه زمهمچنین اهداف سازمان فنی و حرفه و....

نیازهای بازار کار کشور مهارت متناسب با  ی براساس استانداردهایاارائه برنامه آموزش فنی و حرفه مهارت آموزی و

آموزشی و  احصاء نیازهاینسبت به کار جهت ورود به بازار کار و... های علمی و فناوری برای نیروی و پیشرفت

اقتصادی و  مطالعاتهای پیشنهادی در متناسب با پروژهمورد نیاز برای جامعه هدف  های آموزشیبرگزاری کالس

 .قدام نمایدااشتغالزایی مصوب 
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اد شهید و امور اداره کل بنی

 ایثارگران

 اداره کل بهزیستی

 بسیج سازندگی

 کمیته امداد امام خمینی )ره(

دستگاه های حمایتی استان )بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، بسیج سازندگی، کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 مصوبزایی اقتصادی و اشتغال مطالعاتهای پیشنهادی در برای پروژه هیالت ارزان قیمتهدایت تس بهو ...( نسبت 

 روستاهای هدف اقدامات الزم را به عمل آورند.
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 های استانفرمانداری

 های اجراییدستگاه

راستای  اقدامات صورت گرفته در گزارش، مرتبط و فرمانداران محترم نسبت به تهیه و ارسال های اجراییدستگاه

 نمایند. اقدامبه دبیرخانه کارگروه  فصلیبه صورت  ،هاپروژهتحقق 
 تبصره

معاونت آمار و اطالعات 

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه

ایجاد بانک  بررسی وضعیت و نظارت بر بازار کار استان و»بر  شرح وظایف ابالغی کارگروه مبنی «ل»بند با عنایت به 

های فنی، حرفه ای و مهارتی در چهارچوب صالحیت حرفه ای ملی در و استفاده از آموزش اطالعاتی متقاضیان کار

های اجرایی جهاد کشاورزی، کمیته ای از دستگاه مقرر گردید:« سطح استان و ارایه راه حل برای کاهش بیکاری

مین اجتماعی، بیمه صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای، تا

سالمت، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، مالیاتی، شرکت برق، شرکت گاز، اداره کل پست و سایر دستگاه 

شناسایی الزامات تشکیل و  ریزیاطالعات سازمان مدیریت و برنامه با محوریت معاونت آمار وهای اجرایی حسب مورد 

 تهیه و جهت تصویب و اجراء به کارگروه اعالم نمایند. کار را  ایجاد بانک اطالعاتی متقاضیان
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اداره کل میراث فرهنگی، 

 صنایع دستی و گردشگری

 سازمان جهاد کشاورزی

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت

 ایشرکت برق منطقه

)کشاورزی،صنعت،معدن و تجارت، میراث فرهنگی و مطالعات سندهای بخشی های اجرایی نسبت به ارسال دستگاه

 به دبیرخانه کارگروه اقدام نمایند. نیمه اول بهمن ماه سال جاریشرکت توزیع برق( حداکثر تا 
10 

عضو  های اجراییدستگاه

 کارگروه

-اقتصادی، اشتغال و سرمایه ی بر اساس شرح وظایف کارگروهپیشنهادموضوعات  عضو کارگروه،های اجرایی دستگاه

  ظرف مدت دو هفته به صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.را  گذاری
11 

معاونت آمار و اطالعات 

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

 دستگاه های اجرایی مرتبط

 

در خصوص سامانه سیمابر استان گلستان و استفاده از ظرفیت  ریزی و توسعه استانمصوبه شورای برنامهبه استناد 

)موضوعات ذیل(، اطالعات  در دسترس قرارگرفتن آمار و اطالعات اقتصادی استانسازی و منظور یکپارچه موجود و به

های اجرایی متولی تکمیل و با همکاری معاونت آمار و اطالعات سازمان مدیریت و مورد نیاز از طریق دستگاه

 ریزی استان، حسب مورد در جلسات کارگروه ارائه گردد : برنامه

 های استان( استان )شورای هماهنگی بانک نماگرهای بانکی 
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 (و سازمان صنعت، معدن و تجارت صادرات و واردات( )اداره کل گمرکات استاناستان ) نماگرهای گمرکی 

 استان )اداره کل امور مالیاتی( نماگرهای مالیاتی 

 استان  گذاری خارجینماگرهای سرمایه 

 استان  نماگرهای بورس 

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

گروه کاری مقرر گردید:  بر تشکیل گروه کاریریزی و توسعه استان مبنی ه آیین نامه اجرایی شورای برنامهبا توجه ب

آیین نامه اجرایی تسهیالت توسعه )اشتغال با محوریت تسهیالت توسعه روستایی و اشتغال فراگیر با ترکیب و شرح وظایف 

گروه اقتصادی، اشتغال ، ایجاد و مصوبات آن جهت ارائه و تصویب نهایی در کار(روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر

 گذاری بصورت ماهانه به دبیرخانه ارسال گردد.سرمایه و
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 15 مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. 18مصوبات کمیته اشتغال روستایی و تبصره  دستگاه های اجرایی

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی 

 بانک های استان

 دستگاه های اجرایی مرتبط

مقرر برابر دستور العمل اجرایی ابالغی  ،گذاریاختیارات داده شده به کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهبا توجه به 

به ها و با توجه برای تغییر سهم تسهیالت شهرستان دستور العمل( 2ماده  3اعتبار روستایی و عشایری )تبصره گردید؛ 

های عامل از اعتبار روستایی و عشایری، سهیالت در بانکهای آماده اخذ تجود طرحجذب عمده اعتبارات ابالغی و و

ها از اعتبارات روستایی و عشایری شناور گردد تا مانده تسهیالت و اعتبارات ابالغی بعدی )مانده سهم شهرستان

با های کارشناسی تخصیص یابد. )های عامل و کمیتههای آماده دریافت تسهیالت در بانکاعتبار ابالغ نشده( به طرح

 های کمتر برخوردار از این اعتبارات.(های واقع در شهرستاناولویت به طرح

15-1 

اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی 

 فرمانداران محترم

 بانک های استان

 دستگاه های اجرایی مرتبط

تاکنون سهم که هایی ای با فرمانداران شهرستانطی مکاتبه ،استان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعیمقرر گردید 

فرصت داده تا نسبت به پیگیری یک هفته  ،اندری خود را به طور کامل جذب نکردهاعتبارات اشتغال روستایی و عشای

ات تبار)بارعایت دستورالعمل اعمیه اعتبار شهرستان اقدام نمایندهای موجود در بانک آن شهرستان و جذب سهطرح

بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر و درصورت عدم جذب اعتبار شهرستان، مانده  اشتغال روستایی و عشایری(

 یابد.ها اختصاص میشهرستانهای سایر طرحاعتبارات به 
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 های اجراییدستگاه
محل اعتبارات اشتغال روستایی و  های متقاضی تسهیالت ازدر بررسی و ارسال طرح ،مکلفند های اجراییدستگاه

 نمایند. عایتر ریزی استان رامدیریت و برنامهاز سازمان  سهم بخش های اقتصادی ابالغیعشایری، 
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اداره کل تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی 

 

مکاتبه  ،استانجابجایی سهمیه بخش های اقتصادی درخصوص  ،مقرر گردید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان

 .اعالم نمایدو نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری  ای با وزارت متبوع انجام
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 کشاورزی کبان

جهت دریافت تسهیالت  شرکت طرح و ساخت هنگاماقدامات انجام شده درمورد  ،استان بانک کشاورزیمقرر گردید 

روز  20اشتغال پایدار روستایی و عشایری از منابع متمرکز ملی درقالب طرح تأمین مالی مبتنی بر قرارداد را تا 

طرح نیز فهرست کشاورزان طرف قرارداد را به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آینده، اعالم نماید و مجری 

 ارسال نماید.
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 های اجراییدستگاه

، کلیه باهدف کمک به پایداری اشتغال ایجادشده به واسطه پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایریمقرر شد 

جهت شبکه سازی و توانمندسازی کسب و کارهای خرد و کوچک های خود را ها و برنامهای اجرایی، طرحهدستگاه

 بهمن ماه( 10به تفکیک رسته فعالیت و شهرستان به دبیرخانه کارگروه اشتغال ارائه نمایند. )حداکثر تا  روستایی
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 سازمان تأمین اجتماعی

        جهت  نفر کارورز 328درخصوص معرفی آخرین اقدامات خود را  ،سازمان تامین اجتماعی استانمقرر گردید 

به دبیرخانه کارگروه اشتغال و معاونت هماهنگی  25/10/98مورخ  حداکثر تا 71بیمه ای ماده معافیت بهره مندی از 

 .امور اقتصادی استانداری اعالم نماید
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 حاضرین در جلسه:

 سمت نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی  سمت نام و نام خانوادگی دستگاه اجرایی

 رئیس یجنرضا ر شورای اسالمی استان  استاندار شناسحق هادی استانداری

 مدیر کل علی اصغر هزارجریبی اداره کل امور مالیاتی  رئیس قدرت اهلل عابدی ریزیسازمان مدیریت و برنامه

 استانداری
 سازمان جهاد کشاورزی  معاون ابراهیم کریمی

 معاون آمنه جمشیدی

 نائب رئیس امیر یوسفی استاناتاق بازرگانی   معاون سجاد کیاء اداره کل اطالعات

جذب و حمایت از سرمایه  دفتر

 استانداری گذاری
شرکت سهامی آب منطقه   مدیر کل محمد دودانگی

 ای
 سید محسن حسینی

عضو هئیت 

 مدیره

 معاون علی ربیع نژاد اداره کل استاندارد  مدیر کل نوراهلل عباسی دفتر حوزه استاندار

 معاون بهزاد شریفی شرکت شهرکهای صنعتی  مدیرکل الهه غیناقی دفتر امور بانوان و خانواده

 سازمان بنادر و دریانوردی  مدیر کل داوود طبرسا اداره کل امور اقتصای و دارایی
 معاون احمد داوطلب

 سازمان صنعت، معدن و تجارت
اداره کل آموزش فنی و   رئیس حسین طلوعیان

 حرفه ای
 معاون محمد گلی پور

تعاون، کار و رفاه اداره کل 

 اجتماعی
 معاون تقی باقری اداره کل راه و شهرسازی  مدیرکل سعید مازندرانی

 رئیس نوراهلل ریاحی کانون شورای اسالمی کار  رئیس مهدی غفاری پارک علم و فناوری

 معاون محمدرضا اشرفی اداره کل شیالت  مدیرکل ابراهیم غفاری اداره کل بهزیستی

فرهنگی،  اداره کل میراث

 صنایع دستی و گردشگری
کمیته امداد امام خمینی   سرپرست احمد تجری

 )ره(
 قائم مقام عیسی بابائی

 اداره کل گمرک
سید ابراهیم 

 حسینی
 معاون اله نظریقدرت اداره کل آموزش و پرورش  مدیرکل

اداره کل ارتباطات و فناوری 

 اطالعات
 دبیر دانشفرخدر  اتاق تعاون  مدیرکل محمد احمدی

 

 غایبین جلسه:

 های استان، رئیس محترم اتاق اصناف استان، رئیس محترم سازمان بسیج سازندگی استاندبیر محترم کمیسیون شورای هماهنگی بانک

 


